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رقابت سالم به جاي جنگ سود
يادداشت- 1

يادداشت- 2

يادداشت- 3

بازار آشفته و دزدهاي ارزي

تهديد جدي بازار سهام

بازگشت رقابت به بازار خودرو

در يك��ي از ضرب المثل ه��اي 
قديم��ي پارس��ي جمل��ه اي 
ب��ا اين مضم��ون وج��ود دارد 
ك��ه»دزد، هميش��ه ب��ازار را 
آش��فته مي خواهد.« عباراتي 
كه به درستي تصويري شفاف از 
واقعياتي كه پيش روي اقتصاد 
جوام��ع گوناگ��ون دارد، ارايه 
مي كند. سال هاست كه اساتيد اقتصادي و تحليلگران و 
ادامه در صفحه6 صاحب نظران از...  

روند افزايش��ي ش��اخص كل 
بورس در يك ماه اخير، به علت 
رشد نرخ دالر بود و با افت آن نيز 
بازار سهام روند كاهشي به خود 
گرفت. اكنون ب��ازار به اين باور 
رسيده است كه شايد براي مدت 
طوالن��ي دالر افزاي��ش نرخي 
نداشته باشد و حتي باكمي افت 
ادامه در صفحه6 قيمت هم روبرو شود و... 

سال هاست كه اهالي اقتصاد و 
تحليلگران به مشكالت موجود 
در بازار خودروي كش��ور اشاره 
مي كنند كه در راس آنها فقدان 
رقابت در اين بازار و نزول سطح 
كيفي توليدات داخلي اس��ت. 
در واقع ع��دم رقاب��ت در بازار 
خودروي كش��ور باعث شده تا 
ادامه در صفحه5 محصوالت نهايي اين... 

آلبرت بغزيان

پيمان مولوي

سيد جواد حسيني كيا

سهيمشدنخريداردرخودرو
باپيشپرداختلغوميشود؟

شوراي رقابت در سهيم شدن خريداران در بخشي 
از خودرو با پيش پرداخت، س��ايپا اعالم كرده است 
تا تعيين تكليف ش��دن اين مصوب��ه پيش فروش 
خودروها متوقف خواهد بود. اوايل شهريورماه امسال 
بود كه شوراي رقابت در مصوبه اي جديد اعالم كرد 
خريداران در بخشي از خودرو با پيش پرداخت سهيم 
صفحه 7 را بخوانيد هستند و...  

در حالي كه رييس جمهور و وزير راه و شهرسازي 
به مناس��بت هاي مختلف از رفع مشكل سرپناه 
با اس��تفاده از قانون جهش توليد و تامين مسكن 
موس��وم به ساخت 4 ميليون مس��كن در 4 سال 
س��خن مي گويند، اما هن��وز اين قانون از س��وي 
رييس جمهوري و در مهلت قانوني ابالغ نشده است. 
صفحه 5 را بخوانيد اين قانون داراي...  

دوهفتهازتاييدمصوبهموسومبه
ساختساالنهيكميليونمسكن

درشوراينگهبانگذشت

مقاومت 
 خودروسازان 

در برابر 
مصوبه شورا

تاخير
در ابالغ قانون 

جهش  توليد  مسكن 

حل مش��كل كس��ري بودجه، كنترل نقدينگي و تورم، 
ح��ذف دالر 4200 توماني، جلوگيري از س��ركوب نرخ 
ارز، از مهم ترين انتظاراتي است كه كارشناسان و فعاالن 
اقتصادي خواستار آن هستند و با توجه به اينكه كسري 

بودجه دولت و خلق پول توسط بانك ها به عنوان عوامل 
اصلي رشد نقدينگي و تورم در كش��ور بوده، اقدام دولت 
س��يزدهم در جهت كنترل نقدينگي و جبران كس��ري 
بودجه ضروري است.طي 20 سال اخير حجم نقدينگي 

در كشور رشد شديدي داشته به طوري كه طي سال 1380 
تا 1399، 115 برابر شده است. اين رشد با افزايش توليد 
و فعاليت هاي مولد اقتصادي همراه نبوده است. از 1390 
تا خرداد 1400، نقدينگي 154 هزار ميليارد تومان رشد 

داشته و اين در حالي است كه رشد توليد حقيقي تقريبا 
صفر درصد بوده است.از اين جهت، نقش استقراض دولت و 
بانك ها از بانك مركزي كه سبب رشد پايه پولي و نقدينگي 
صفحه 2 را بخوانيد مي شود، بسيار پررنگ است.  

درسراسرجهان
توقيفهاييازبازارارزهاي
ديجيتالصورتگرفتهاست

واقعيت 
مصادره 
ارزهاي 
ديجيتال

رييسجمهوريدرسومينسفراستاني:

انتظارداريمطالبانبهتعهداتشعملكندبرخيميخواهنددوبارهمحصوالتكرهايواردشود

صفحه 2    

 هدف ما تغيير شرايط 
به نفع مردم است

تختروانچيسفيرايراندرسازمانملل:

 حمله به پنجشير برادركشي
و غيرقابل توجيه بود

صفحه 2    



سيد ابراهيم رييسي شامگاه جمعه در ديدار نمايندگان 
اقشار مردم، ايثارگران، نخبگان و علماي استان خراسان 
جنوبي كه در محل فرهنگسراي شهر بيرجند برگزار شد، 
اظهار داش��ت: نكته اي كه نماينده ولي فقيه در خراسان 
جنوبي در اين نشس��ت اش��اره كردند كه وضع موجود 
براي مردم تبيين شود و عدد و رقم وضعيت اقتصادي و 
شاخص هايي كه امروز كشور تحويل دولت جديد شده، 
سخن درست و حقي است. وي گفت: بايد وضعيت موجود 
را براي مردم ترسيم كنيم لذا از فرهيختگان، صاحبنظران 
به ويژه اقتصاددانان كه خودشان شرايط را درك مي كنند 
و وضعيت اقتصادي را مي بينند درخواست مي كنم كه 
حتما در س��خنان خود و تريبون ها ب��راي مردم تبيين 
كنند وضعيتي نيس��ت كه بنده به عنوان مسوول دولت 
بگويم و امروز همه صاحب نظران و كارشناس��ان واقف 
هستند شرايطي كه دولت تحويل مي شود، چه شرايطي 
اس��ت. رييس دولت س��يزدهم افزود: چون بناي من در 
اين دوره كار و فعاليت و تالش اس��ت، با همه همكارانم 
ظرفيت خود را بس��يج كرديم كه شرايط را به نفع مردم 
و كسب و كار و سفره مردم تغيير دهيم لذا بسيج شديم 
كه بتوانيم شرايط جديد را در كشور رقم بزنيم. وي گفت: 
علي رغم همه مشكالت پيش رو آينده را بسيار روشن و 
اميدواركننده مي بينم و به عنوان كس��ي كه اطالع دارم 
از شرايط مي گويم با كمك مردم، نخبگان و با مشاركت 
همگان به لطف خدا ش��رايط را در حال تغيير مي بينيم 
و حتما نصرت الهي همراه خواهد بود. رييس جمهوري 
گفت: پس بايد اعتمادآفريني كرد و كسي نگويد بخشدار 
و كارمند معمولي هستم؛ هركسي به نام نظام اسالمي در 
هر كجا خدمت مي كند بايد تالش او باعث اعتمادآفريني 
در مردم شود و كاري كند كه مردم اعتمادشان روزبه روز 
به كارآمدي نظ��ام اداري و بخش ه��اي مختلف افزون 
ش��ود. وي ادامه داد: يكي از نكات مهم گفته شده در اين 
نشست رعايت حقوق شهروندي است كه مردم حقوقي 
دارن��د و تكاليفي هم دولت دارد پس حق و تكليف با هم 
است. رييس��ي گفت: رعايت حقوق مردم و حقوق زنان، 
زنان سرپرس��ت خانواده، حقوق زن��ان نقش آفرين در 
كشور، مردان فرهيخته اي كه مي توانند در جامعه ايفاي 
نقش كنند اينها زمينه س��ازي آن به عهده دولت است 
و كار مهمي اس��ت كه بايد همه مسووالن و دولتمردان 

دنبال كنند. 
رييس جمهوري گفت: در خراسان جنوبي علي رغم كمبود 
نزوالت آسماني و خشكس��الي ها، ظرفيت هاي زيادي 
دارد كه اگر از اين ظرفيت ها استفاده شود، اين استان آباد 
مي شود. وي افزود: مقام معظم رهبري در سفر به خراسان 
جنوبي كه قبال استان نبود، فرمودند اقتصاد منطقه مبتني 
بر معدن اس��ت، سنگ هاي بس��يار قيمتي در خراسان 
جنوبي وجود دارد كه مي تواند براي اس��تان حرف اول را 
بزند و بايد روي اين معادن كار ش��ود. رييسي با اشاره به 
محصوالت استراتژيك كشاورزي خراسان جنوبي گفت: 

بايد در اين خصوص پژوهش��كده ها فعال شود و ما هم از 
اين موضوع براي استفاده بهتر از اين محصوالت خوب و 
ارزشمندي كه در خراسان جنوبي وجود دارد، حمايت 
خواهيم كرد. وي با تاكيد بر اينكه جذب سرمايه گذاران 
داخلي و خارجي به اين اس��تان از جمله كارهايي است 
كه بايد در عمل دنبال ش��ود اضافه ك��رد: اين به عنوان 
برنامه كفايت نمي كند و بايد دنبال كرد كه كارآفرينان 
و س��رمايه گذاران به اس��تان جذب ش��وند و اين استان 
سرمايه گذاران خوبي مي تواند داشته باشد و بايد حمايت 
شوند تا س��رمايه گذاري كنند. رييس جمهوري با اشاره 
به ظرفيت معدني خراس��ان جنوبي به خصوص معادن 
زغال سنگ طبس گفت: اگر زيرساخت هاي اين معادن 
تكميل ش��ود، چند برابر نيروي اشتغال امروز مي توانيم 
در اين معادن شغل ايجاد كنيم و از طرفي نياز كشور به 
واردات در اين زمينه برطرف شود. وي افزود: چرا زماني 
كه چنين ظرفيت هاي غني در كشور داريم، واردات انجام 
دهيم و اين واردات بي رويه مراكز توليدي داخل كش��ور 
را دچار مش��كل مي كند. آيت اهلل رييسي تامين آب را از 
جمله مسائل اساسي خراسان جنوبي ذكر كرد و گفت: 
اين موضوع بايد از طريق انتقال از درياي عمان به عنوان 
يك كار ضروري دنبال شود و وزير نيرو موضوع انتقال آب 
از درياي عمان به خراسان جنوبي را دنبال مي كنند. وي 
افزود: در اين زمينه تا ميزاني كار ش��ده و كارهاي بسيار 
ديگري هم دارد كه برنامه ريزي ش��ده تا افق ۱۴۰۴ اين 
طرح اجرايي ش��ود اما بايد زمان اجرا محدود تا زودتر به 
نتيجه برسد. رييس جمهوري عنوان كرد: مساله استفاده 
از آب چاه هاي ژرف كه تاكنون در سيستان و بلوچستان 
نتيجه داده و در اين خصوص سه حلقه چاه حفر شده، در 
خراسان جنوبي هم مي توان از آن به عنوان يكي از منابع 
آبي استفاده كرد. رييسي گفت: مساله ديگر در خراسان 
جنوبي س��تاد احياي قنوات در اين اس��تان است و بايد 
اين ستاد فعال شود و مس��ووالن دولتي هم از اين ستاد 
حمايت مالي كنند. وي افزود: زماني كه توليت آس��تان 
مقدس رضوي را برعهده داشتم اقدامي در مورد احياي 
قنوات خراسان رضوي، خراسان جنوبي و خراسان شمالي 
انجام داديم كه نتيجه بخش اما كار ما كار محدودي بود. 
رييس جمهوري گفت: اين كار بايد به صورت كش��وري 
انجام ش��ود و خراس��ان جنوبي مي تواند يك مركزيتي 
پيدا كند، فعال شدن ستاد احياي قنات براي اين استان 
بسيار بركت دارد و خود مردم هم در اين زمينه پاي كار 
هستند. وي با اشاره به اينكه نيروهاي ارزشمند از جمله 
عشاير، مرزنشينان و مرزبانان در خراسان جنوبي وجود 
دارد گفت: مرزبانان ما نشان دادند كه علي رغم تهديدات 
مرزي، دين، فرهنگ و امنيت كشور را تضمين و تامين 
كردند. وي اظهار داشت: برخي آمار و ارقام نشان مي دهد 
كه علي رغم نقاط مرزي در اين اس��تان كه در مواردي از 
جمله ورود مواد مخدر تهديدآفرين هم است، در خراسان 
جنوبي سطح جرم و جنايت بس��يار پايين است و دليل 

آن هم فرهنگ باالي مردم اس��ت، مردم شيعه و سني با 
فرهنگ غني در برابر تهديدات مصونيت دارند. آيت اهلل 
رييسي تاكيد كرد: بايد عالمان، فرزانگان و دانشگاهيان 
استان فرهنگي خراسان جنوبي همواره بر فرهنگي بودن 

و دين مداري مردم استان تاكيد كنند.
وي با اشاره به اظهارات مديرعامل شركت كوير تاير در اين 
نشست و تقدير از اين مجموعه گفت: قبول داريم كه بايد 
فشار مالياتي نسبت به اين مراكز كاهش پيدا كند و بايد 
به مراكز توليدي فرصت داد كه توليد كنند و اگر مهلت 

و استمهال مي خواهند با درخواست آنان موافقت كرد.
رييس جمه��وري با تاكيد بر اينكه باي��د ماليات را براي 
فعاليت هاي اقتص��ادي غيرمولد وضع كنيم اضافه كرد: 
فعاليت هاي مولد باي��د ماليات كمتري بپردازند تا رونق 
بيشتري داشته باشند و اين موضوع در دولت برنامه ريزي 
مي ش��ود. وي گفت: باي��د فعاليت هاي مول��د حتما از 
فرصت ها و امكانات به خوبي بهره مند شوند و اين موضوع 
در سياست  هاي دولت دنبال مي شود. رييس جمهوري 
با بيان اينكه افزايش صادرات امري بسيار ضروري است 
گفت: به وزير صم��ت و وزاري مربوط��ه تاكيد مي كنم 
حتما س��از و كاري تعريف كنند، به سطح سازماني كار 
ندارم اما س��از و كار فعال براي حمايت از داخلي سازي و 
حمايت از صادرات داشته باشند.وي افزود: در اين زمينه 
يك مميزي فعال براي واحدهاي توليدي كه به صادرات 
بيشتر تشويق شوند، داشته باشند و اين مهم بايد دنبال 
شود. رييسي بيان كرد: شرايط تحريم در كشور نسبت به 
زندگي مردم مشكالتي ايجاد كرد اما برخي از اين تهديدها 
فرصت ها ساختند و يكي از بخش هاي صنعتي كه از اين 
قضيه فرصت ساخت، كارخانه كوير تاير بود كه به پيش 
رفت. وي گفت: عي��ن اين كار را در كارخانجات توليدي 
لوازم من��زل داريم كه در اين م��دت خيلي خوب پيش 
رفتند، جلوي برخ��ي كارخانه هاي محصوالت كره اي را 
گرفتند و نگذاشتند محصوالت آن به كشور ما وارد شود و 
دفاتر توليدي و توزيعي را نسبت به ايران اسالمي محدود 
كردند نتيجه اين شد كه كارخانجات لوازم خانگي به راه 
افتاد و االن نياز كشور را برطرف مي كند، اكنون كه نياز 
كشور برطرف مي شود برخي دم از اين مي زنند كه دوباره 
اين محصوالت كره اي وارد كشور شود. رييس جمهوري 
تصريح كرد: ما اجازه نخواهيم داد واردات بي رويه اي كه 
توليد كشور را تحت الشعاع قرار مي دهد، صورت بگيرد 
يعني نوع واردات بي رويه اي كه توليد كشور را تحت الشعاع 
قرار دهد، نمي گذارد كش��ور در مس��ير توليد و اقتصاد 

مستقل و مقاومتي قرار بگيرد.
وي گفت: اين نبايد اتفاق بيفت��د و بايد توليدكنندگان 
لوازم داخلي و در يك كلمه داخلي س��ازي بايد در كشور 
رونق پيدا كند، اين سياست دولت است و همين سياست 
را دنبال خواهيم كرد. رييس دولت سيزدهم با اشاره به 
مشكل نهاده هاي دامي كه توسط يكي از توليدكنندگان 
در اين نشست مطرح شد، گفت: اينكه ارز ترجيحي چه 

ميزان به سفره مردم آمد، بحث قابل توجهي است اينها 
را بررسي و كارشناسي كرديم و ميزان ارز ترجيحي براي 
اينكه مردم در سفره خود دچار مشكل نشوند، اختصاص 
داده ش��د اما چون نظارت درستي نش��د به جاي اينكه 
س��هولتي در زندگي مردم ايجاد كند به دس��ت دالالن 
افتاد لذا دالالن س��ود بردند اما مردم سودي نبردند. وي 
گفت: به جاي اينكه گوش��ت، مرغ و بسياري از كاالها با 
قيمت مناسب به دست مردم برسد اما اين اتفاق نيفتاد 
و در دولت در دست بررسي داريم كه سه تا چهار جلسه 
س��تاد اقتصادي به اين موضوع اختصاص پيدا كرد و در 
دس��تور كار ما است. آيت اهلل رييس��ي اضافه كرد: حتما 
آنچه مقام معظم رهبري دستور فرمودند پيوست عدالت 
نسبت به همه تصميم گيري ها و تصميم سازي ها ما نيز 
موظف به اجرا هس��تيم. وي افزود: حتما بايد اختصاص 
پيدا كردن ارز چ��ه براي نهاده هاي دام��ي چه براي هر 
كااليي با نگاه عدالت محور دنبال شود كه تاثير مستقيم 
بر س��فره مردم داش��ته باش��د لذا اين وضعيت در حال 
بررس��ي است و اميدواريم هم ثباتي بر بازار حاكم شود و 
هم تصميم سازي ها براي مردم تبيين شود و يقين داريم 
مردم نيز مساعدت الزم را خواهند كرد. رييس جمهوري 
با بيان اينكه مساله هدفمندي يارانه ها مساله مهمي است 
كه مورد توجه دولت قرار گرفته است گفت: كارشناسان از 
همه بخش هاي مختلف، چه كساني كه مسوول كارهاي 
اجرايي هستند چه در بخش هاي دانشگاهي و پژوهشي، 
نظرات آنها گرفته مي شود تا بتوانيم كار جامعي در اين 
باب صورت دهيم و حتما به نحو مقتضي مردم را در جريان 

قرار خواهيم داد.
وي در پاي��ان خط��اب به مردم خراس��ان جنوبي اظهار 
داشت: مسائلي كه نسبت به استان بيان شد چه بخشي 
كه تاكنون بررسي شده و چه بخش هايي كه مورد پيشنهاد 
است ولي كار كارشناسي نشده معتقدم در كارگروه هاي 
علمي و اجرايي كه افراد صاحب نظر و مجريان در ميدان 

نقش داشته باشند، امور كارشناسي و ابعاد آن سنجيده 
شود و بدانند نظرات و نگاه هاي كارشناسي شما مد نظر 
قرار خواهد گرف��ت. وي گفت: اميدوارم همه ش��ما در 
جهت توليد قدرت براي كش��ور بكوشيد و توليد قدرت 
فقط به معناي قدرت نظامي نيست اما اين قدرت، قدرت 
اقتصادي، قدرت علم و فناوري بس��يار مهم و داش��تن 
نيروه��اي فرهيخته قدرت آفرين اس��ت. نماينده مردم 
استان خراسان جنوبي در مجلس خبرگان رهبري افزود: 
اميدوارم همه شما در توليد قدرت نقش آفريني كنيد و 
دولت هم بتواند به وظايف خود عمل كند. رييسي گفت: 
بايد با فعل ماضي با مردم سخت گفت نه با فعل مضارع و 
مستقبل و از كارهايي كه انجام شده است سخن بگوييم نه 
كارهايي كه مي شود لذا ان شاء اهلل كارهايي خواهد شد اما 
گزارش آنچه شده است به استحضار مردم و فرهيختگان 
خواهد رسيد. وي افزود: خداوند متعال علماي اين شهر 
از جمله مرحوم آي��ت اهلل تهامي، آيت اهلل آيتي و آيت اهلل 
رباني، شهداي بزرگوار و علماي فرهيخته و صاحب نامي 
كه افتخار اين شهر و ديار هستند و هركسي به اين استان 
خدمت كرده، ارواح مطهر ش��هيدان را با شهداي كربال 
محشور و عاقبت همه ما را بخير كند. رييس جمهوري كه 
ظهر امروز در ادامه سومين سفر استاني خود از شهرستان 
طبس به مركز اس��تان آمد، با حضور در گلزار ش��هداي 
بيرجند به مقام شامخ شهدا اداي احترام كرد. وي صبح 
ديروز به همراه جمعي از اعضاي هيات دولت در سومين 
سفر استاني خود و در سفري از پيش اعالم نشده از طريق 
شهرستان طبس وارد استان خراسان جنوبي شد و ضمن 
ديدار با مردم طبس در حرم امامزاده حسين بن موس��ي 
الكاظم)ع(، از معدن زغال سنگ پروده طبس هم بازديد 
كرد. وي عصر از محله كاظميه شهر بيرجند بازديد كرد و 
با جمعي از اهالي اين محله به گفت وگو پرداخت. حضور 
در نشست ش��وراي اداري استان از ديگر برنامه هاي اين 

سفر يك روزه است.
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 حمله به پنجشير برادركشي
و غيرقابل توجيه بود

»مجيد تخت روانچي« سفير و نماينده دايم جمهوري 
اس��المي ايران در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك 
قبل از نشست شوراي امنيت درباره وضعيت افغانستان 
گفت: افغانستان در حال عبور از يك مقطع بحراني است؛ 
صدها هزار نفر از كشور گريخته اند؛ نزديك به ۶۰۰ هزار 
نفر ديگر در داخل آواره ش��ده اند؛ مواد غذايي ضروري 
در حال اتمام اس��ت و ۱۸.۴ ميليون نفر به كمك هاي 
بشردوس��تانه نياز دارند. اين وضعي��ت قبل از هر چيز 
نتيجه مستقيم مداخله امريكا و ديگر نيروهاي خارجي 
در افغانستان و خروج غيرمسووالنه آنهاست. آنها زماني 
كه وارد افغانستان شدند، براي افغان ها مصيبت به ارمغان 
آوردند و هنگامي كه آنجا را ترك كردند، براي افغان ها 
فاجعه به جاي گذاشتند. نماينده ايران با ذكر اين نكته 
كه طي سال هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ نزديك به ۱۶۵ هزار 
افغانستاني كشته شدند و تلفات كودكان نيز حدود ۳۳ 
هزار نفر تخمين زده مي شود، خاطرنشان كرد: اين آمارها 
به تنهايي نشان دهنده شدت و دامنه مرگ و ويراني است. 
جنايات جنگي نيروهاي خارجي در افغانستان نبايد بدون 
مجازات بماند. با توج��ه به لزوم تامين احتياجات اوليه 
ميليون ها نفر نيازمند در افغانستان، ايران آماده تسهيل 
انتقال كمك هاي بشردوس��تانه به اين كشور از طريق 
بنادر، فرودگاه ها، راه آهن، جاده ها و گذرگاه هاي مرزي 
ايران است. طي بيش از چهار دهه، ما ميزبان ميليون ها 
پناهنده افغان بوده ايم. بعد از بحران اخير، پناهندگان 
بيشتري وارد خاك ايران شده اند. ما از جامعه بين المللي 
انتظار داريم به مسووليت خود عمل كرده و اقدام بيشتري 
در تامين كمك به اين پناهندگان انجام دهد. روانچي با 
بيان اينكه بايد به مردم افغانستان براي رسيدن به صلح 
پايدار، ثبات و رف��اه كمك كرد، افزود: تحقق كامل اين 
هدف بايد به ويژه توسط كشورهاي همسايه مورد حمايت 
و تسهيل قرار گيرد. روز چهارشنبه اولين نشست وزراي 
همسايگان افغانستان بدين منظور برگزار شد. دور بعدي 
آن در آينده اي نزديك در تهران برگزار مي ش��ود. ايران 
همواره تمام تالش خود را براي كمك به تمام گروه هاي 
افغان به منظور حل و فصل مسالمت آميز اختالفات شان 
انجام داده است. در جوالي امسال، ايران ميزبان مذاكرات 
صلح هيات هاي عالي رتبه دولت افغانستان و طالبان بود. 
آنها موافقت كردند در جلس��ه بعدي به مذاكرات خود 
ادامه دهند. ايران آماده است ميزبان دور بعدي چنين 
مذاكراتي باشد. تخت روانچي با بيان اينكه ايران مجددا از 
همه رهبران مذهبي، زباني، قومي و سياسي افغانستان 
مي خواه��د منافع همه م��ردم افغانس��تان را بر منافع 
بخش خاصي از جامعه ترجيح دهند؛ يادآور شد: چون 
افغانستان متعلق به همه افغان ها است. حمله غير قابل 
توجيه اخير و برادركشي قابل محكوميت در پنجشير 
در تضاد با موضع متحد جامعه جهاني است كه بر اساس 
آن هر دولتي كه با زور در افغانس��تان به قدرت برسد به 
رسميت شناخته نخواهد ش��د. راه ثبات، صلح بادوام و 
توسعه پايدار در افغانستان عمال از مذاكرات درون افغاني 
با مشاركت فعال و برابر نمايندگان واقعي تمام گروه هاي 
قومي، زباني و مذهبي مي گذرد كه هدف آن يافتن يك 
راه حل عادالنه و پايدار براي بحران، دستيابي به آشتي 
ملي و ايجاد يك دولت واقعا فراگير برآمده از آراي مردم 
در انتخاباتي آزاد و عادالنه از جمله با مشاركت كامل زنان 
هم به عنوان راي دهنده و هم به عنوان نامزد و متعهد به 
مبارزه با تروريسم و جرايم سازمان يافته باشد و حقوق بشر 
تمام مردم افغانستان از جمله اقليت هاي قومي، زباني و 
مذهبي و زنان را بر اساس آموزه ها و اصول اصيل اسالمي 
تضمين و حمايت كند. ما انتظار داريم طالبان به تعهدات 
خود در اين زمينه عمل كند. چنين دولتي از حمايت ايران 
برخوردار خواهد بود.  نماينده دايم ايران در سازمان ملل 
يادآور شد: مانند ديگر همسايگان افغانستان، ما به شدت 
نگران ناامني و بي ثباتي در اين كشور و همچنين تهديد 
شبكه هاي تروريستي و جنايتكاران سازمان يافته فعال در 
زمينه قاچاق مواد مخدر و انسان هستيم. ما همچنين قويا 
معتقديم كه تحت هيچ شرايطي نبايد از خاك افغانستان 
براي تهديد يا حمله به كشوري يا پناه دادن يا آموزش 
تروريست ها، يا برنامه ريزي يا تامين مالي فعاليت هاي 
تروريستي استفاده شود. به گروه هاي تروريستي مانند 
داعش ك��ه تهديدي بزرگ براي افغانس��تان و منطقه 
هس��تند نبايد اجازه فعاليت در افغانس��تان داده شود.
افغانستان براي فائق آمدن بر مشكالت كنوني خود به 

كمك نياز دارد.

راي منفي مسكو به قطعنامه احتمالي 
عليه ايران در شوراي حكام

برخي اظهارنظره��ا مبني بر تالش امريكا و تروييكاي 
اروپايي براي مجاب كردن روسيه به دادن راي ممتنع 
ب��ه قطعنامه احتمالي ضد ايراني در ش��وراي حكام، با 
واكنش قاطع ديپلمات ارشد روس همراه شد.»ميخاييل 
اوليانوف«، نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي 
مستقر در وين، روز جمعه در صفحه توييتر خود تاكيد 
كرد كه مسكو به هرگونه قطعنامه احتمالي ضد ايراني در 
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، راي منفي 
مي دهد.اوليانوف در پاسخ به توييت »الرنس نورمن« 
خبرنگار نشريه  »وال استريت ژورنال« نوشت: »هيچ 
توهمي نداشته باشيد. اگر پيش نويس قطعنامه اي عليه 
ايران در شوراي حكام آژانس اتمي مطرح شود، روسيه 
ب��ه آن راي منفي مي ده��د«. وي در ادامه توضيح داد: 
»همان طور كه روز گذشته توييت كردم، هيچ نيازي به 
يك قطعنامه ]عليه ايران[ نيست، چون نه تنها بي معني 
خواهد بود بلكه شديدا زيان بار است. بايد حساب بهتري 
روي ديپلماسي باز كرد«.خبرنگار وال استريت ژورنال 
امروز در توييتر خود نوش��ته بود كه كشورهاي آلمان، 
فرانسه، انگليس و امريكا مي خواهند روسيه را مجاب 
كنند كه در صورت مطرح  شدن قطعنامه اي ضد ايران 
در جلس��ه پيش روي شوراي حكام، راي ممتنع به آن 
بدهد.نشست شوراي حكام آژانس اتمي قرار است از روز 
دوشنبه ۲۲ شهريور تا جمعه ۲۶ شهريور در وين برگزار 
شود كه مساله برنامه هسته اي و قطع دسترسي آژانس به 
تاسيسات اتمي ايران يكي از مباحث اصلي آن خواهد بود.

رييس جمهوري: 

حل مشكل كسري بودجه ۴۶۰ هزار ميليارد توماني و تعادل در بازار ارز

هدف ما تغيير شرايط به نفع مردم است

ضرورت الزام بانك ها به رقابت سالم به جاي جنگ سود
گروه بانك و بيمه |

حل مش��كل كس��ري بودجه، كنترل نقدينگ��ي و تورم، 
حذف دالر ۴۲۰۰ توماني، جلوگيري از سركوب نرخ ارز، از 
مهم ترين انتظاراتي است كه كارشناسان و فعاالن اقتصادي 
خواستار آن هستند و با توجه به اينكه كسري بودجه دولت 
و خلق پول توس��ط بانك ها به عنوان عوامل اصلي رش��د 
نقدينگي و تورم در كش��ور بوده، اقدام دولت سيزدهم در 
جهت كنترل نقدينگي و جبران كس��ري بودجه ضروري 
است.طي ۲۰ س��ال اخير حجم نقدينگي در كشور رشد 
شديدي داشته به طوري كه طي س��ال ۱۳۸۰ تا ۱۳99، 
۱۱۵ برابر شده است. اين رشد با افزايش توليد و فعاليت هاي 
مولد اقتصادي همراه نبوده است. از ۱۳9۰ تا خرداد ۱۴۰۰، 
نقدينگي ۱۵۴ هزار ميليارد تومان رش��د داشته و اين در 
حالي است كه رشد توليد حقيقي تقريبا صفر درصد بوده 
است.از اين جهت، نقش استقراض دولت و بانك ها از بانك 
مركزي كه سبب رشد پايه پولي و نقدينگي مي شود، بسيار 
پررنگ است. با توجه به وضع موجود، استفاده از راهكارهاي 
درست در جهت كنترل نقدينگي و كسري بودجه ضروري 
به نظر مي رسد.طهماسب مظاهري رييس كل اسبق بانك 
مركزي و كارشناس حوزه پولي و بانكي، در پاسخ به سوالي 
در مورد راهكارهاي كنترل نقدينگي و تاثير تحريم بر افزايش 
تورم گفت: اين حرف كه در شرايط تحريم مي شود كشور را 
مديريت كرد و اينكه در شرايطي كه تحريم ها برداشته شود 
اين كار ساده تر خواهد بود، هر دو درست است. وي افزود: اما 
اين طور نيست كه در شرايط تحريم نتوان كاري انجام داد و 
در عين حال تصور كرد كه اگر تحريم برداشته شود همه چيز 
مطلوب خواهد بود. سال هايي هم بوده كه تحريم در معناي 
فعلي آن و با اين شدت را نداشته ايم اما رشد نقدينگي و تورم 
را در كشور شاهد بوده ايم. رييس كل سابق بانك مركزي در 
ادامه تاكيد كرد: اگر بخواهيم تورم ناشي از رشد نقدينگي را 
كاهش دهيم و رشد نقدينگي به رشد توليد ناخالص نزديك 
شود، نيازمند اين مساله هستيم كه دولت، بانك مركزي 
و مجلس اين تصميم را بگيرند كه در دادن تس��هيالت و 
اعتبارات توسط سيستم بانكي به هر شخصي، دولت و حتي 
خود بانك ها ابتدا مشخص كنند كه تسهيالت از محل چه 
سپرده اي پرداخت مي شود و پس از آن تسهيالت را تصويب 
كنند.وي در گفت وگو با راديو گفت: دليل اين پيشنهاد اين 
است كه وقتي خود س��هيالت تبديل به سپرده مي شود، 
نقدينگي كه ايجاد مي كند هفت برابر خود آن تسهيالت 
است، اما اگر بگويند هر كس )دولت، بازار سرمايه و دولت( 
كه تقاضاي وام يا اعتباري با منشأ بانكي دارد، ابتدا مشخص 
كند كه اين تسهيالت از محل كدام سپرده بايد تامين شود.

اينگونه نباشد كه ابتدا تسهيالت را تصويب و پرداخت كنند 
و در نهايت خود ان وام را به عنوان سپرده در نظر بگيرند. به 
صورت خالصه مي توان گفت كه تقدم سپرده بر تسهيالت 
نسخه شفا بخش تورم است. هرچند كه اجراي اين مساله 
سخت است اما اگر دولت آن را بپذيرد و بانك مركزي را 
نيز در اين خصوص ملزم كند، مي توان اين مساله را اجرا 
ك��رد.در صورتي كه اين اتفاق رخ دهد در مدت بس��يار 
كوتاهي اثر بخش��ي آن را خواهيم ديد و رشد نقدينگي 
در كشور كاهش خواهد يافت. نكته اي كه در اينجا وجود 
دارد اين است كه دولت با مجوز مجلس تنها براي چند 
امر ضروري و محدود براي جبران كسري بودجه از بانك 
مركزي وام دريافت كند. مظاهري گفت: در دوران جنگ 
نيز براي هزينه ها دفاع مقدس دولت از مجلس مجوز اين 
كار را مي گرفت و تورم آن را نيز در حدود ۲۵ درصد بود كه 
تحمل كرديم. در شرايطي كه دولت تحت تاثير تحريم و 
كرونا قرار دارد مي توان از امكان احكام ثانويه استفاده كند 
و مجوز دريافت وام را از مجلس دريافت كند.در صورتي كه 
اين مساله براي مردم روشن باشد و توضيح درستي داده 
ش��ود كه اين وام براي چه منظوري دريافت شده، آن را 
خواهند پذيرفت. در حال حاضر وقتي بودجه سال ۱۴۰۰ 
را بررسي مي كنيم در چندين تبصره مشاهده مي شود كه 
گفته شده اعتباراتي را براي برخي كارها تخصيص پيدا 
كند اما منبع آن تعيين نشده است.رييس كل سابق بانك 
مركزي با اشاره به اينكه تمام اين اعتبارات تبديل به پايه 
پولي و در نهايت تورمي مي شود، گفت: به طور مثال اگر 
فردي قند خون باال دارد نبايد به سراغ مواد غذايي قندي 
برود و راه عالج او پرهيز از آنها است. دولت و مجلس نيز 
بايد در مقابل تسهيالتي كه به بانك ها تكليف مي شود اما 

منابع آن مشخص نيست مقاومت كنند.

      ضرورت الزام بانك ها به رقابت سالم 
مظاهري در پاسخ به سوالي در مورد تاثير سود بانكي بر رشد 
نقدينگي گفت: طبق قانون بانكداري بدون ربا، وقتي بانك ها 
تسهيالتي مي دهند و فرد با آن فعاليتي انجام مي دهد و سود 
به دس��ت مي آورد، بانك س��ود را دريافت مي كند و بخش 
كوچكي را براي خود برمي دارد و بقيه را هر چقدر كه بود بايد 
به سپرده گذاران پرداخت كند. در صورتي كه بانك چنين 
كاري را انجام دهد هيچ مشكلي از جهت نقدينگي به وجود 
نمي آيد چرا كه اين پولي است كه از طريق فعاليت اقتصادي 
به دست آمده است. در شرايطي سود بانكي مخرب خواهد 
شد كه جنگ سود بين بانك ها درگيرد و بانك ها بدون توجه 
به سودي كه از مشتريان خود به دست مي آورند سودهاي 

باالتر به سپرده گذاران بدهند.بانكي كه در دادن تسهيالت 
دقت بيش��تري دارد و س��ود باالتري را دريافت مي كند در 
نتيجه اين جن��گ از ديگران عقب خواهد افتاد و بعد وقتي 
بانك ها مي خواهند س��ودي كه بدون ضابطه باال برده اند را 
بپردازند، كم مي آورند و براي جبران آن يا از س��پرده هاي 
مردم استفاده مي كنند كه خيانت در امانت است يا اينكه 
از بانك مرك��زي دريافت مي كنند ك��ه اين همان چيزي 
اس��ت كه ديديم باعث افزايش پايه پولي مي شود. بنابراين 
بايد گفت كه بانك مركزي نيازي ندارد كه كم و زياد سود را 
مشخص كند بلكه بانك ها را ملزم كند كه براساس سودي 
كه از مشتريان خود دريافت مي كنند، سه درصد سود خود 
را بردارند و مابقي را به سپرده گذاران بدهند. در اين شرايط 
بانك هاي موفق تر سوددهي باالتري خواهند داشت و سود 
نيز از فعاليت اقتصادي به دس��ت آمده و تورم زايي نخواهد 
داشت.البته بانك ها مي توانند بر روي سه درصد سهم خود 
از سود با يكديگر رقابت كنند و برخي حق الوكاله كمتري را 
تعيين كنند كه اين يك رقابت سالم خواهد بود. انجام اين كار 
شائبه ربوي بودن نظام بانكي را نيز از بين خواهد برد. حميد 
زمانزاده معاون پژوهشي پژوهش��كده پولي و بانكي بانك 
مركزي نيز در خص��وص راهكارهاي كنترل تورم و جبران 
كس��ري بودجه گفت: اگر قرار باشد مديريت اقتصادي در 
شرايط تحريم بگويد كه ما در اين شرايط كار نمي كنيم كه 
نمي توان به آن مديريت گفت، بلكه بايد بتوان متانسب با هر 
شرايطي وضعيت را مديريت كرد.در عين حال ما نمي توانيم 
انتظار داشت باشيم كه اوضاع به نحوي مديريت شود كه انگار 
تحريمي وجود ن��دارد. در حال حاضر كه ۴۰ تا ۵۰ ميليارد 
از درآمدهاي ارزي كش��ور در اثر تحريم كاهش پيدا كرده 
بايد سياست هاي متناسب با ش��رايط موجود اتخاذ شود. 
زمانزاده در خصوص راهكاره��اي پيش روي دولت گفت: 
وقتي به سراغ كسري بودجه دولت مي رويم، مي گوييم كه 
بايد سياست هاي انقباضي را در پيش بگيريم، اما تبعات اين 
سياست چيست؟ آيا مردم حاضر هستند بپذيرند كه مثال 
در س��الي كه گذش��ت به جاي ۳۰ درصد، پنج تا ده درصد 
افزايش حقوق داشته باشند؟ اگر چنين اتفاقي رخ مي داد 
در حاضر وضعيت تورمي ما بهتر بود. بنگاه هاي اقتصادي 
نيز مانند دولت دچار كسري بودجه هستند، در صورتي كه 
در اثر سياست هاي انقباضي تسهيالتي به آنها تعلق نگيرد 
ت��وان پرداخت هزينه هاي خود را ندارن��د. بنابراين اجراي 
سياست هاي انقباضي دردسرهاي بسيار زيادي دارد.معاون 
پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با بيان اينكه 
در اين شرايط نمي شود چندان بر كنترل مخارج تاكيد كرد، 
گفت: بايد بيشتر روي مساله درآمدها تمركز داشت.وي با 

اشاره به راهكارهاي موجود گفت: براي اين موضوع مي توان 
از راهكارهايي از جمله فروش حداكثري نفت حتي با وجود 
تحريم ها، فروش اوراق )كسري فروش در ابتداي سال نيز بايد 
جبران شود(، فروش دارايي هاي دولت )شامل واگذاري سهام 
شركت هاي دولتي و واگذاري امالك و مستغالت بالاستفاده 
دولتي( و ماليات )توانايي افزايش نرخ وجود ندارد بلكه بايد 
پايه هاي مالياتي را گسترش داد و از فرار مالياتي جلوگيري 
كرد( استفاده كرد. دولت سيزدهم در شرايطي سكان اداره 
كشور را به عهده گرفته كه با كسري بودجه ۴۶۰ هزار ميليارد 
توماني رو به رو است و اين مساله نيازمند تصميم گيري سريع 
و مشخص كردن راهبردهاي صحيح است، چرا كه اگر اين 
اتفاق رخ ندهد قطعا موجب تورم خواهد شد و اين موضوع 

معيشت مردم را با مشكالت بيشتري مواجه خواهد كرد.

      سركوب نرخ ارز ممنوع
حميد حسيني عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: نرخ ارز در 
بستر سازوكار عرضه و تقاضا بايد تعيين شود و در اين ميان 
دولت هم بايد در چارچوبي مشخص، مديريت و نظارت كند 

تا از اخالل عده اي فرصت طلب و سودجو، جلوگيري كند.
نرخ دالر از ابتداي س��ال جاري تا به امروز، حدود سه هزار 
تومان افزايش داشته است و در صرافي هاي بانكي و مجاز 
از كانال بيست و س��ه هزار تومان به كانال بيست و شش 
هزار تومان رسيده است. در اين ميان با تغيير دولت و آغاز 
فعاليت تيم اقتصادي دولت س��يزدهم، فعاالن اقتصادي 
منتظر تصميمات و سياست هاي ارزي دولت هستند. اما 
نكته اي كه مهم است، تعديل نرخ ارز بر مبناي سازوكارهاي 
اقتصادي است. روندي كه مي تواند به پيش بيني پذير بودن 
نرخ ارز در فعاليت اقتصادي، كمك موثري داش��ته باشد. 
حس��يني در ادامه گفت: ظاهراً هنوز مشخص نيست كه 
دولت جديد قصد دارد براي كاالهاي اساسي همچنان ارز 
۴۲۰۰ توماني را در بازار عرضه كند يا قصد دارد ارز نيمايي 
را در دستور كار قرار دهد. به نظرم اگر دولت از ارز ترجيحي 
دس��ت بردارد، احتمااًل در كوتاه مدت به مردم فشار وارد 
مي شود ولي مي تواند منابع حاصل از اختالف قيمت ارز 
۴۲۰۰ توماني تا ارز بيس��ت وچند هزار توماني نيمايي را 
به سه تا چهار دهك جامعه كمك بكند و خودش را از شر 
ارز ترجيحي و دخالت در بازار ارز، رها كند. مسيري كه در 
نهايت براي بازار ارز نيز مفيد خواهد بود و مي تواند به تك 
نرخي شدن ارز منجر شود.به گفته حسيني: نرخ ارز مطلوب 
در حقيقت همان نرخ ارز در بازار اس��ت. چون اگر دولت 
دخالت بكند و نرخ ارز را پايين تر از نرخ واقعي آن بياورد، 
در نتيجه اين روند به صنعت لطمه وارد مي كند؛ چون 

كاالي وارداتي با قيمت پايين تري وارد كشور مي شود و 
صنعت زدايي مي شود اين مسير يعني همان كاري كه 
در دوره آقاي احمدي نژاد ش��د. به عبارت ديگر در آن 
زمان ساالنه ۷۵ ميليارد دالر واردات رسمي و حدود ۲۵ 
ميليارد دالر هم به صورت قاچاق واردات داشتيم. يعني 
س��االنه ۱۰۰ ميليارد دالر در آن زمان كاال وارد كشور 

مي شد و بسياري از صنايع بازارشان را از دست دادند.

      دولت سيزدهم دالر ۴۲۰۰ را فراموش كند
رييس كميسيون صنايع اتاق ايران گفت: وقتي كه نرخ ارز 
مناسب باش��د در نتيجه بازار صادرات رونق پيدا مي كند، 
صنعت كش��ور منتفع و هدر رفت منابع كم مي شود و در 
نهاي��ت كمك بزرگي ب��ه اقتصاد ملي ما خواهد داش��ت. 
ابوالفضل روغني گلپايگاني؛ رييس كميسيون صنايع اتاق 
بازرگاني ايران با اشاره به اينكه يكي از اشكاالت اقتصادي 
كشور، چند نرخي بودن ارز است اظهار داشت: متأسفانه 
ارز ۴۲۰۰ توماني كه در دولت قبل ايجاد ش��د، خس��ارت 
جبران ناپذيري به كشور وارد كرد و يك رانت بزرگ بود كه 
خيلي ها از آن سوءاستفاده و فرصت طلبي كردند و نه تنها سر 
سفره مردم نيامد بلكه در واقع در اختيار يك سري رانت جو 
و رانت طلب قرار گرفت. روغني تأكيد كرد: اين منابع چند 
ميليارد دالري ارز دولتي به طور كلي به هدر رفت. به بيان 
ديگر اين سياست ارزي، مطلقاً مفيد نبود. رييس كميسيون 
صنايع اتاق بازرگاني ايران افزود: بنابراين دولت سيزدهم 
بايد ارز ۴۲۰۰ توماني را حتماً فراموش كند و به هيچ وجه در 
بودجه سال ۱۴۰۱ هم نياورد. هرچند كه در بودجه امسال 
چند ميليارد دالري ارز ترجيحي به نرخ ۴۲۰۰ ديده شده 
بود، ولي به هر حال دولت بايد اين مساله را مديريت كند.وي 
با تأكيد بر اينكه دالر ۴۲۰۰ قطعًا بايد فراموش شود اظهار 
داشت: طرفدار اين هستم كه ارز چند نرخي وجود نداشته 
باشد. چند نرخي بودن ارز يعني رانت و فرصت امضاهاي 
طاليي. بنابراين نمي گوييم نرخ ارز را كنترل كنيم، بلكه 
مي گوييم نرخ ارز را بايد در بستر سازوكار بازار عرضه و تقاضا 
مديريت كنيم. تا مادامي كه ارز چند نرخي داشته باشيم، 
يعني ايجاد فرصت براي سوءاستفاده عده اي فرصت طلب و 
تولد سلطان هاي مختلف در حوزه هاي مختلف اقتصادي و 
تداوم مشكالت اقتصادي سال هاي اخير.رييس كميسيون 
صنايع اتاق بازرگاني ايران در پايان اظهار داشت: بخش 
خصوصي كشورمان خيلي در اقتصاد ما بزرگ نيست؛ 
حدود ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتي اس��ت. يعني همين 
رانت ارزي هم در اختي��ار اقتصاد دولتي قرار مي گيرد 

و بخش خصوصي قرباني اين معنا و مفهوم شده است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز پنجشنبه در بازار آزاد ارز، قيمت دالر 27 هزار و 591 
تومان، قيمت يورو 31 هزار و 481 تومان، پوند انگليس 38 
هزار و 211 تومان و درهم امارات 7 هزار و 510 تومان اعالم 
شد. قيمت طالي 18عيار هر گرم يك ميليون و 172هزار 
تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 12 ميليون 
و 100 هزار تومان بود.همچنين نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي پنجشنبه 18 شهريور  با 82 تومان افزايش نسبت به 
روز گذشته به 2۶ هزار و 882 تومان رسيد .قيمت فروش 
يورو به 31 هزار و ۶07 تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر 2۶ 
هزار و 350 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 30 هزار و 982 
تومان بود.قيمت دالر از خردادماه حركت آرامي را به سوي 
كانال 25 هزار تومان شروع كرد و بيش از دو هفته در اين 
كانال نوسان داشت و وارد كانال 2۶ هزار تومان شد و سپس 
در صرافي بانكي به قيمت 27 هزار تومان فروخته مي شد. در 
طي هفته گذشته روند نزولي قيمت دالر شروع شده كه وارد 
كانال 2۶ هزار تومان شد، چند روزي است كه در اين كانال 
قيمتي تثبيت شده است.قيمت سكه نيز با 80 هزار تومان 
كاهش به 12 ميليون و 100 هزار تومان رسيد سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم با رقم 11 ميليون و ۶50 هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم  سكه بهار آزادي با كاهش قيمت 
به رقم ۶ ميليون و 150 هزار تومان معامله ش��د.بر اساس 
اين خبر قيمت ربع سكه سه  ميليون و 700 هزار تومان و 
سكه يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار 
با كم��ي افزايش به رقم يك ميليون و 179 هزار تومان 
رسيد. همچنين هر اونس جهاني طال نيز يك هزار و 793 
دالر و 85 سنت قيمت خورد.مهم ترين عوامل موثر در 
رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن دالر و اونس جهاني 
است. بر اين اساس قيمت دالر طي هفته گذشته روند 
نزولي داشت و چند روزي است در صرافي هاي بانكي در 

كانال 2۶ هزار تومان آرام گرفته است.

    تاثير تحوالت افغانستان بر بازار 
طال و ارز  ايران سكه ۱۰۰ هزار تومان گران  شد

طبق تحليل عضو هيات مديره اتحاديه طال و جواهر تهران، 
طي يك هفته اخير برخالف آنكه پيش بيني ها در جهت 
افزايش اونس جهان��ي طال بود اما هر اون��س طال با افت 
روبرو ش��د. اين درحالي است كه تحوالت سياسي كشور 
همسايه تاثير خود را در نوسانات نرخ ارز در داخل داشت 
و سبب شد كه همچنان روند صعودي قيمت سكه و طال 
در بازارهاي داخلي ادامه دار باشد. ايوب اكبري پور، با بيان 
اينكه در هفته اي كه گذش��ت ش��اهد تغييرات چنداني 
در قيمت هاي داخل��ي نبوده ايم اما در ح��وزه تحوالت و 
نوس��انات جهاني، هر اونس جهاني طال با افت 29 دالري 
روبه رو ش��ده اس��ت؛ اظهار كرد: بازارهاي جهاني هفته 
گذشته با قيمت 1829 دالر براي هر اونس طال هفته را به 
اتمام رساندند اما اميدواري ها براي باال رفتن قيمت اونس 
جهاني در روز بازگشايي بازارها در ابتداي هفته )دوشنبه( 
وجود داش��ت. داليلي همچون نگراني ها از بابت كندي 
رش��د اقتصاي به سبب شيوع بيش��تر ويروس كرونا دلتا 
و تاثي��ر آن در بازار كار، نگراني از باب��ت آماري كه قرار بود 
سازمان NHD  )سازماني كه ميزان درآمد اشتغال هاي 
غيركش��اورزي را ارايه مي دهد( منتشر كند و همچنين 
نگراني از بابت افزايش نرخ بيكاري در امريكا پيش بيني ها 
براي بازارهاي جهاني را به اين سمت و سو كشانده بود كه 
هر اونس طال تا 1850 دالر هم باال خواهد رفت، كه اونس 
طال به اين رقم نرس��يد. عضو هيات مديره اتحاديه طال و 
جواهر تهران خاطرنشان كرد: اما با اعالم شاخص مثبت 
بيكاري امريكا ضمن اينكه ارزش سهام در امريكا افت كرده 
و سبب شده سرمايه گذاري در حوزه طال ارزشمند شود و 
منجر به اميدواري براي سرمايه گذاري در اين حوزه شد؛ 
بنابراين اين كاهش ارزش سهام موجب شد هر اونس طال 
با كاهش قيمت روبه رو شود. ضمن اينكه تصمياتي كه در 
 )ECBحوزه پولي در بانك مركزي اروپا )از سوي سازمان
اتخاذ شد سبب شد كه پيش بيني افزايش اونس جهاني 
طال محقق نشود. در مجموع براي ماه هاي آينده نيز حتي 
در صورت بهبود اقتصاد جهاني به سبب اينكه طال بهترين 
حوزه براي سرمايه گذاري است، پيش بيني ها براي قيمت 
اونس جهاني طال با ديدي مثبت خواهد بود.همان طور كه 
اشاره شد، پيش بيني ها براي افزايش قيمت جهاني طال 
درست نبود و تا اين لحظه هر اونس جهاني طال به 1800 
دالر رسيده است كه افت 29 دالري داشته است. اين هفته 
مس��ائل اقتصادي، تصميم گيري هاي كالن اقتصادي و 
مس��ائل سياس��ي در امريكا، اروپا و همچنين در ايران به 
سبب تاثيرات تحوالت سياسي كشورهاي همسايه شاهد 
تحوالت بوده ايم.اكبري پور با بيان اينكه تغيير و تحوالت هر 
كشور بر اقتصاد كشورهاي همسايه بسيار تاثيرگذار خواهد 
بود، گفت: لذا با توجه به تحوالت سياسي افغانستان، اقتصاد 
ايران نيز به تبع از اين تحوالت و تغييرات كشور همسايه 
تاثيرپذيرفته است و سبب نوسانات نرخ ارز و طبيعتا تغييرات 
قيمت ها در بازارهاي داخلي شد.عضو هيات مديره اتحاديه 
طال و جواهر تهران در اعالم آخرين قيمت هاي معامالتي 
)روز پنجشنبه( در بازار سكه و طالي داخلي و تغييرات آن 
نسبت به ابتداي هفته، گفت: هر قطعه سكه تمام بهار طرح 
جديد با افزايش 100 هزار توماني نسبت به ابتداي هفته 
به 12 ميليون و 100 هزار تومان رسيده و هر قطعه سكه 
تمام طرح قديم نيز با 50 هزار تومان رشد، در پايان هفته 
11 ميليون و ۶50 هزار تومان تعيين قيمت شده است. اين 
در حالي است كه در پايان هفته، هر قطعه سكه بين 530 
تا 550 هزار تومان حباب داشته است.در آخرين معامالت 
پايان هفته، هر قطعه نيم سكه شش ميليون و 170 هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و 700 هزار تومان و سكه هاي 
يك گرمي دو ميليون و 300 ه��زار تومان قيمت گذاري 
شده اند كه همگي نسبت به قيمت ها در ابتداي هفته، بدون 
تغيير مانده  و ثبات داشته اند. عضو هيات مديره اتحاديه طال 

و جواهر تهران همچنين گفت: در هفته اي كه گذشت هر 
مثقال طالي 17 عيار با رشد ۶0 هزار توماني به پنج ميليون 
و 100 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار با افزايش حدود 
12 هزار توماني به يك ميليون و 177 هزار تومان رسيده 
است. آخرين نرخ اونس جهاني نيز همان طور كه اشاره شد 
1800 دالر ثبت شده است.اكبري پور در پايان در رابطه با 
وضعيت تقاضا در بازار و ميزان معامالت، اظهار كرد: با توجه 
به ايام ماه هاي محرم و صفر، همچون روال سابق سال هاي 
گذشته، حتي در شرايط ايده آل )به دور از كرونا يا مسائل 
سياسي و اقتصادي( ركود در بازار سكه و طال در اين دو ماه 
وجود داشته است؛ بنابراين همچنان ركود در بازار وجود 

دارد و سقف معامالت كمتر از ماه هاي پيش بوده است.

      صعود آرام قيمت سكه و طال
 متاثر از رشد نرخ دالر

طي يك هفته گذشته قيمت تمامي قطعات سكه و طال 
متاث��ر از كاه��ش 35 دالري اونس جهاني و رش��د 540 
توماني نرخ دالر س��ير صعودي آرامي را در پيش گرفت. 
قيمت سكه طرح جديد در روز نخست هفته سوم شهريور 
ماه 11 ميليون و 9۶0 هزار تومان معامله مي ش��د و از روز 
يكشنبه وارد كانال 12 ميليون تومان شد و تا پايان هفته در 
اين محدوده قيمتي حركت رفت و برگشت آرامي داشت 
و پايان هفته در اين محدوده قيمتي دفتر معامالت خود را 
بست. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران در رابطه با 
وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طالي داخلي، گفت: 
اونس جهاني در روز پنجشنبه در مقايسه با روز نخست 35 
كاهش قيمت داشت. محمد كشتي آراي ادامه داد: برخالف 
كاهش 35 دالري قيمت اونس جهاني طال، بهاي دالر در 
بازار آزاد در پايان هفته 27 ه��زار و 750 تومان بود كه در 
مقايسه با اول هفته 540 تومان گران شد بنابراين دوعامل 
مذكور موجب ش��د برخي قطعات سكه و طال طي هفته 
گذشته رشد قيمت داشته باشند. وي گفت: روز )پنجشنبه، 
18 شهريورماه( سكه طرح قديم 11 ميليون و ۶50 هزار 
تومان بود كه نسبت به اول هفته 150 هزار تومان افزايش 
قيمت داش��ت. همچنين سكه طرح جديد 12 ميليون و 
1۶0 هزار تومان قيمت خورد كه در مقايس��ه با اول هفته 
110 هزار تومان گران شد. نيم سكه، ربع سكه و سكه يك 
گرمي بانك مركزي به ترتيب ۶ ميليون و 150 هزار تومان، 
سه ميليون و 750 هزار تومان، 2 ميليون و 300 هزار تومان 
در پايان هفته تعيين قيمت شد كه نسبت به اول هفته بدون 
تغيير بود.قيمت هر مثقال طالي آب شده با ۶5 هزار تومان 
افزايش در روز پنجشنبه، به پنج ميليون و 110 هزار تومان 
رس��يد و هر گرم طالي 18 عيار با 15 هزار تومان افزايش 
هفتگي قيمت در 18 شهريورماه به يك ميليون و 180 هزار 
تومان افزايش يافت. وي با بيان اينكه قيمت اونس جهاني و 
نرخ ارز بر قيمت سكه و طال تاثير مستقيم دارند، افزود: طي 
هفته گذشته بهاي ارز افزايش يافت و قسمتي از اين رشد با 
كاهش نرخ اونس جهاني پوشش داده شد و در نتيجه شاهد 

رشد اندك 110 هزارتوماني سكه در طول هفته بوديم. 

     حباب سكه ۵۷۰ هزار تومان شد 
كشتي آراي گفت: حباب سكه روز پنجشنبه 570 هزار 
تومان بود كه نسبت به اول هفته 30 هزار تومان كاهش 
داشته است و دليل اين كاهش ركود بازار طال بود. در هفته 
گذشته عرضه و تقاضا در بازار طال متعادل بود و چون 
تقاضايي در بازار وجود نداشت عرضه هم نبود و اين ركود 
به دليل ايام سوگواري ساالر شهيدان است. نائب رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران تاكيد كرد كه در خصوص 
وضعيت بازار طال در هفته آينده نمي توان پيش بيني 
داش��ت. وي دليل كاهش قيمت اونس جهاني طال را 
بهبود ش��اخص هاي اقتصادي امريكا دانست و گفت: 
عالوه بر بهبود نرخ بيكاري در امريكا، ارزش س��هام در 
بازارهاي جهاني نيز باال رفته و در اثر اين دو عامل قيمت 

اونس جهاني طال 35 دالر كاهش يافت.

     دو نيمه متفاوت
 بازار ارز در هفته اي كه گذشت

بازار ارز در هفته اي كه گذش��ت دو نيمه متفاوت را سپري 
كرد. در نيمه ابتدايي هفته، دامنه نوس��ان در بازار محدود 
بود و نم��ودار بهاي معامالت، جهت صع��ودي يا نزولي را 
نشان نمي داد، اما در نيمه دوم هفته، بار ديگر قيمت ارز روند 
صعودي به خود گرفت.پيش از آغاز به كار معامالت هفته اي 

كه گذشت، تحليلگران فني پيش بيني كرده بودند، با توجه 
به محدود شدن دامنه نوسانات بهاي دالر در سطح 27 هزار 
تومان تا 27 هزار و 300 تومان، سطوح تعيين كننده ادامه 
بازار كف 2۶ هزار 800 تومان و سقف 27 هزار و 800 تومان 
باشد و اگر در معامالت ارز، دالر بتواند از يكي از اين دو مرز 
گذر كند، آينده صعودي يا نزولي بازار مشخص خواهد شد 
و حال در پايان كار معامالت بازار ارز در اين هفته بهاي دالر 
در مح��دوده مرز 27 هزار 800 هزار تومان معامله ش��د و 
حتي در لحظاتي تا 28 هزار و 900 تومان نيز افزايش يافت.

بررسي روند تحوالت بازار ارز در هفته اي كه گذشت، حاكي 
از آن است كه حتي مي توان تمايل بازار را در روزهاي ابتدايي 
هفته، به س��مت كاهش قيمت ها ارزيابي كرد. تمايلي كه 
البته چندان جدي نبود و با مقاومت برخي از معامله گران 
در مرز 27 هزار تومان براي س��ه روز متوقف مي ماند. البته 
در معامالت روز دوشنبه حتي براي ساعاتي بهاي دالر در 
كانال 2۶ هزار تومان نيز معامله ش��د. به باور كارشناسان 
اقتصادي، معامله گران و فعاالن اقتصادي در ابتداي هفته 
ترجيح مي دادند تا در خريد يا فروش ارز احتياط كنند چرا 
كه آنها براي كاهش بيشتر قيمت ها در انتظار روشن شدن 
سياست هاي اقتصادي دولت و همچنين تعيين رييس كل 
جديد بانك مركزي بودند.بنابراين در چهار روز ابتدايي هفته، 
به صورت عمده اين اخبار ضد و نقيض در رابطه با مذاكرات 
هس��ته اي و احياي برجام بود كه نوسانات محدودي را در 
بازار ارز ايجاد مي كرد. اين روند احتياط و آرامش در بازار ارز 
تداوم داشت تا آنكه سرانجام از عصر روز سه شنبه بازار پس 
از ده روز آرامش روند صعودي به خود گرفت. در نتيجه اين 
روند افزايشي كه شيب نسبتا زيادي هم دارد قيمت ها در 
بازار آزاد با سرعت به سمت 28 هزار تومان براي دالر و 33 
هزار تومان براي يورو حركت كرد. اين درحالي اس��ت كه 
قيمت ها در صرافي هاي بانكي و همينطور در سامانه نيما، 
همچنان همان روند ثابت گذش��ته رو تداوم دادند.با اين 
وجود معامالت اين هفته در محدوده 27 هزار و 800 تومان 
براي دالر به پايان رسيد و بر اساس پيش بيني تحليل گران 
فني، بعد از گذر قيمت از اين مرز احتمال افزايش تقاضا به 
بازار ارز است و همين مساله برخي معامله گران كاهشي را 
اميدوار كرده اس��ت كه با آغاز به كار معامالت ارز در هفته 
آينده و ورود با تدبير بازارس��از، اين موج افزايشي شكسته 
شود. به اعتقاد اين گروه از فعاالن اقتصادي، اين موج افزايشي 
مي تواند كوتاه مدت بوده و به زودي مديريت شود.بررسي 
روند تحوالت بازار ارز در هفته اي كه گذشت نشان مي دهد 
شاخص ارزي در شش روز فعاليت صرافي ها، با نوسان در 
كانال بيست و شش هزار توماني همراه بوده است. اين در 
حالي است كه در بازار آزاد و معامالت غيررسمي، بهاي دالر 
امريكا به كانال بيست و هفت هزار توماني هم رسيد.در اين 
ميان، در اولين روز هفته )شنبه سيزدهم شهريورماه 1400( 
ميانگين قيمت فروش هر اسكناس دالر امريكا به مردم در 
صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور به رقم 2۶۶10 تومان 
رسيد كه نسبت به پايان هفته قبل تر، 40 تومان ارزان تر شده 
بود.اما در دومين روز هفته )يكشنبه چهاردهم شهريورماه 
1400( اين روند در صرافي هاي بانكي و مجاز تغيير كرد و 
هر اسكناس دالر امريكا با رشد 7۶ توماني نسبت به روز قبل، 
به طور ميانگين به قيمت 2۶۶8۶ تومان به متقاضي دريافت 
ارز فروخته شد.فعاالن بازار ارز در سومين روز هفته )دوشنبه 
پانزدهم شهريورماه 1400( در حالي كه اولين روز كاري بازار 
جهاني آغاز شده بود، شاهد ثبات بهاي دالر در صرافي هاي 
بانكي و مجاز سطح كش��ور بودند و نرخ فروش دالر امريكا 
همانند روز يكشنبه به قيمت 2۶۶8۶ تومان به متقاضي 
دريافت دالر فروخته شد.اما معامله گران ارز در چهارمين روز 
هفته، شاهد تغيير مسير دالر از ثبات نسبي به روند افزايشي 
بودند. به گونه اي كه همزمان با رش��د نرخ دالر بازار آزاد در 
كانال بيست و هفت هزار توماني، بهاي دالر توسط بازارساز 
با افزايش همراه شد. اين تغيير نرخ گذاري با هدف مديريت 
تقاضاي كاذب در بازار بود. بر اين اس��اس ميانگين قيمت 
فروش هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز 
سطح كشور در معامالت روز سه شنبه شانزدهم شهريورماه 
1400 به رقم 2۶737 تومان رسيد كه نسبت به روز دوشنبه 
51 تومان گران تر شده بود. اين روند صعودي در پنجمين 
روز هفته )چهارشنبه هفدهم شهريورماه 1400( نيز تداوم 
يافت و اين بار بهاي فروش دالر امريكا به متقاضي دريافت 
ارز در صرافي هاي بانكي و مجاز با افزايش ۶3 توماني نسبت 
به روز سه ش��نبه، به رقم 2۶800 تومان رسيد.در نهايت 
فعاالن بازار ارز در ايستگاه پاياني هفته )پنجشنبه هجدهم 

شهريورماه 1400( نظاره گر رشد بيشتر شاخص ارزي 
بودند؛ به گونه اي كه در پايان معامالت آخرين روز هفته، 
هر اس��كناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز 
سطح كشور به قيمت 2۶882 تومان به متقاضي دريافت 
دالر فروخته شد كه نسبت به روز چهارشنبه، 82 تومان 
افزايش داشت.بنابراين با پايان شش روز فعاليت بازار ارز 
در هفته منتهي به هجدهم شهريورماه، ميانگين قيمت 
فروش هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي ياد شده، 
با افزايش 232 توماني نسبت به پايان هفته قبل تر، مواجه 

شد و در كانال بيست و شش هزار توماني، رشد داشت.

  بازگشت طال به كانال ۱۸۰۰ دالر
قيمت هر اونس طال امروز با نيم درصد افزايش به 1803 
دالر و 54 سنت رسيد.در حالي كه ارزش دالر شاهد كاهش 
بوده است، قيمت طال امروز جمعه شاهد افزايش بود، اما 
گمانه زني ها در مورد تداوم قصد فدرال رزرو براي كاستن از 
برنامه ماهانه خريد اوراق قرضه اش سبب شد تا رشد قيمت 
محدود باشد.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال 
امروز با نيم درصد افزايش به 1803 دالر و 54 سنت رسيد. 
با وجود افزايش قيمت نس��بي قيمت طال در مسير ثبت 
كاهش قيمت بيش از يك درصدي قرار گرفته است. قيمت 
فلز زرد در معامالت آتي امروز براي تحويل در ماه دسامبر 
هم با 0.03 درصد رشد به 1800 دالر رسيد. ميشله بومن، 
يكي از اعضاي هيات مديره فدرال رزرو نيز اين هفته به خيل 
آن دسته از سياست گذاراني پيوست كه معتقدند آمارهاي 
ضعيف بازار كار امريكا در ماه اوت احتماال بانك مركزي اين 
كشور را از قصد خود مبني بر كاهش سياست خريد ماهانه 

اوراق قرضه در اواخر امسال منصرف نخواهد كرد.

     ارزهاي ديجيتالي به نفس نفس افتادند
اخبار مثبت از پذيرش بيت كوين در كشورهاي مختلف 
هم نتوانسته است رمزارزها را به حركت درآورد.اليحه به 
رسميت شناخته شدن ارزهاي ديجيتالي در اوكراين پس 
از چندين ماه تالش موافقين طرح با اكثريت آرا در پارلمان 
اين كشور تصويب شد تا بدين ترتيب اوكراين نيز به جمع 
كش��ورهايي بپيوندد كه ارزهاي ديجيتالي را به رسميت 
شناخته اند. اخبار رسيده از منابع خبري حاكي از آن است 
كه در پاناما و جمهوري دومينيكن نيز برخي از نمايندگان 
مجلس در حال تالش براي تصويب طرح هايي مشابه در 
كشورهاي خود هستند تا به تراكنش هاي مرتبط با رمزارزها 
رسميت ببخشند. جدال بين ديدگاه هاي صعودي و نزولي 
در بازاررمزارز به ش��دت باال گرفته و فشار فروش نيرومند 
باعث شده است تا حتي اخبار بسيار مثبت بازار نظير آغاز 
بررس��ي اليحه قانوني اعالم ش��دن بيت كوين و ارزهاي 
ديجيتالي ديگ��ر در پاناما نيز نتوانند منجر به يك صعود 
نيرومند ش��وند. برخي از تحليلگران معتقدند بازار در ماه 
سپتامبر وارد فاز استراحت و حتي اصالح خواهد شد پيش از 
آنكه حركت صعودي اش را از سر گيرد. بيت كوين به عنوان 
ارز رسمي السالوادور قابليت معامله پيدا كرد. مك دونالد 
اعالم كرد در شعبات اين برند در السالوادور امكان پرداخت با 
بيت كوين وجود خواهد داشت. از سوي ديگر هنوز بسياري 
از كشورها از جمله روسيه با ترديد به رمزارزها نگاه مي كنند. 
كرملين با صدور بيانيه اي اعالم كرد به دليل آسيب هاي 
احتمالي به نظام مالي روس��يه، اين كشور هنوز آمادگي 

پذيرش بيت كوين يا هيچ ارز ديجيتالي ديگري را ندارد. 

     عقب رفتن دالر
 در پي رسيدن تورم چين به زير يك درصد

افزايش تقاضا براي يوان پس از انتظار آمار تورمي باعث 
كاهش قيمت دالر ش��د.تورم چين در ١٢ ماه منتهي به 
آگوست به مثبت 0.8 درصد رسيد. اين نرخ تورم كه 0.2 
درصد كمتر از تورم ماه قبل و 0.1 درصد بيش��تر از نرخ 
پيش بيني شده توسط كارشناس��ان بوده، بيش از همه 
تحت تأثير افزايش تورم حمل و نقل قرار گرفته كه تورم 
آن به مثب��ت 5.9 درصد افزايش پيدا كرده اس��ت. اين 
كمترين تورم ثبت شده پنج ماه اخير در چين بوده است. 
مواد غذايي با تورم منفي 0.8 درصدي اصلي ترين عامل 
كاهنده تورم بوده است.تورم فرهنگ و آموزش 3.0 درصد 
و آب و برق 1.1 درصد اندازه گيري شده است. شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با 0.15 درصد كاهش 
نسبت به روز گذشته در سطح 92.507 واحد بسته شد. 
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قيمت سكه به ۱۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيد

تحوالت افغانستان و افزايش ۱۰۰ هزار توماني سكه

نظر

رابطه نرخ بهره و قيمت 
دارايي هاي مالي

هميش��ه فعاالن بازار سهام 
نگران افزايش نرخ هاي بهره 
)سود( هس��تند و ديدم اين 
هفته برخ��ي از آنان حتي 
از كاهش نرخ بهره نيز ابراز 
نگراني كرده و نرخ 21 درصد 
را با ش��رايط امروز اقتصاد، 
مناس��بترين نرخ دانس��ته 
بودند.مدت هاست مي خواهم چند كلمه درباره رابطه 
نرخ بهره يا س��ود و نرخ تورم به عنوان دو متغيير مهم 
اقتصاد كالن تأثيرگذار بر بازار س��رمايه بنويس��م كه 
فرصتي دس��ت نداد تا امروز. اغلب بازار س��هام عكس 
العمل و پاس��خ سريعي به تغييرات نرخ بهره مي دهد، 
قطعًا سريعتر از ساير قسمت هاي اقتصادي، كه گاهي 
تا 12 ماه هم ش��ده كه اثرگذاري مزبور طول كشيده 
تا به آنها برس��د. اين امر مي تواند فرصت هاي بسياري 
را براي معامله گران و تحليل گران بازار س��هام فراهم 
آورد، چه براي خريد س��هام و نگهداري آن و چه وقتي 
مي خواهند در كوتاهترين زمان از نوسانات بازار سهام 
بهره مند شوند يعني با نگرش سفته بازانه به بازار سرمايه 
آمده اند.نرخ هاي بهره و قيمت سهام رابطه تنگاتنگي با 
يكديگر دارند.. - نرخ هاي بانكي: اين همان نرخي است 
كه بانك ها بر پاي��ه آن بهم قرض مي دهند. همچنين 
اين نرخي است كه به طور مستقيم بازار سهام را تحت 
تأثير خود قرار مي دهد و ديده ايد كه فعاالن بازار سهام 
آن را به ط��ور دقيق و منظم رصد مي كنند. به اين نرخ 
بيشتر »نرخ بهره بين بانكي« گفته مي شود. -  نرخ هاي 
به��ره مصرف كننده: اين نرخ هايي هس��تند كه براي 
وام هاي مصرف كنندگان به كار مي رود، مثل وام هاي 
رهني يا وام خريد اتومبيل. اين نرخ ها مي توانند بر مبنا 
و پايه نرخ هاي بانك باشند ولي مستقل از آنها هستند 
و مجبور نيس��تند از تغييرات اخير آنها متابعت كنند 
)وقتي فروش��نده يك لوازم خانگي مي گويد 2 درصد 
بيشتر نكشيدم روي جنس كه مدت دار خريديد گاهي 
دعايش هم مي كنيم چون از بهره ساالنه و ماهانه مطلع 
نيستيم و »گويا همه »سواد مالي« الزم داريم.(  گرچه 
اين دو نوع نرخ بهره يا سود متفاوت و مجزا از يكديگرند، 
ولي رابطه تنگاتنگي با هم دارند. وقتي بانك ها به هم با 
پول ارزان تري قرض مي دهند يعني نرخ بهره كمتري 
از هم مي گيرند، بانك قرض گيرنده از بازار بين بانكي 
هم از مشتريان و متقاضيان وام و تسهيالت خود نرخ 
بهره كمتري طلب مي كند. اين انتقال كاهش قيمت 
پول بر رفتار و تقاضاي قرض گيرندگان و معامله گران 
اثر مي گذارد و بر قيمت س��هام اثرگذاري دارد و باعث 
جزر و مد قيمت ها در بورس ها مي شود )ما بازار بورس 
نداري��م چرا كه خود بورس يك بازار متش��كل و خود 
تنظيمي اس��ت!( بانك هاي مركزي با اهداف خاصي 
براي اثرگذاري بر اقتصادها نرخ هاي بهره را سمت و سو 
مي دهند. به عنوان يك قاعده كلي:  - نرخ هاي بهره باالتر 
ممكن است رشد اقتصاد را كند نمايد. استقراض گران تر 
شده و انگيزه مردم براي پس انداز بيشتر مي شود و اين 
مي تواند باعث تشويق آنها به كمتر خرج كردن شود. 
- نرخ هاي بهره پايين تر ممكن است رشد اقتصادي را 
افزايش دهد. استقراض ارزان تر شده و انگيزه مردم براي 
پس انداز را كاهش مي دهد. بنابراين، آنها ممكن است به 
خرج درآمدهاي خود تشويق شوند. بانك هاي مركزي 
سعي دارند در راستاي رسالت خود در تثبيت قيمت ها 
و اشتغال با برقراري نرخ هاي بهره بين بانكي اين وظايف 
نرخ بهره را كنترل و مديريت نمايند. چگونگي اثرگذاري 
نرخ هاي بهره بر سهام: اثرگذاري نرخ هاي بهره بر سهام 
به دو روش صورت مي گيرد: مستقيم و غيرمستقيم. 
كسب و كارها به طور مس��تقيم تحت تأثير نرخ بهره 
بين بانكي هس��تند، زيرا آن نرخ ها ب��ر ميزان توانايي 
يك شركت در قرض گيري اثرگذارند. وقتي نرخ بهره 
افزايش مي يابد، براي ش��ركت ها استقراض سرمايه و 
تأمين سرمايه گران تر تمام مي شود و لذا طرح هاي رشد 
و توسعه اي آنها كاهش مي يابد و اين اثر منفي بر عايدات 
و سود آنها مي گذارد. وقتي نرخ بهره كاهش مي يابد، 
استقراض سرمايه براي شركت ها با هدف دستيابي به 
رشد و توسعه شركت ارزان تر مي شود و اين امر مي تواند 
مشوقي براي باال رفتن قيمت هاي سهام باشد.كسب و 
كارها به طور غيرمستقيم نيز تحت تأثير تغييرات نرخ 
بهره قرار مي گيرند، زيرا نرخ بهره باالتر در سطح وسيعي 
ميانگين درآمد قابل تصرف )درآمد بعد از كسورات از 
جمله ماليات( كاهش مي دهد. با كاهش درآمد ناشي 
از عوامل توليد مثل كار و س��رمايه و غيره بدان معني 
است كه از مخارج صرف شده براي خريد و تهيه كاال و 
خدمات كاسته مي شود و اين دوباره بر درآمدها و سود 
شركت ها اثر منفي دارد و موجب كاهش قيمت سهام 
مي شود. برعكس، وقتي نرخ بهره پايين تر مي آيد مردم 
بيشتر خرج مي كنند و اين براي كسب و كارها خوبست 
و كمك مي كند قيمت س��هام ش��ركت ها باال روند و 
شركتها از طريق بورس ها رشد قوي تري را تجربه كنند.

نكته مهمي كه در تغييرات نرخ بانكي وجود دارد آنست 
كه تغييرات مزبور موجب »نوسانات« بازار سهام مي شود 
كه اغل��ب موجب فرصت براي معامل��ه حول و حوش 
تغييرات قيمت سهام مي ش��ود. به فرض اگر نرخ بهره 
باالتر رود و قيمت هاي سهام كاهش يابند، اين امر براي 
معامله گران بورس فرصت��ي فراهم مي آورد كه انتظار 
داشته باش��ند قيمت ها در نهايت در طول زمان دوباره 
روند صعودي به خود مي گيرند.وارن بافت، سرمايه گذار 
صاحب نام درباره رابطه نرخ بهره و قيمت سهام مي گويد 
نرخ بهره همچون »نيروي جاذبه« براي بازارهاي مالي 
عمل مي كند. وقتي اين نيرو افزايش مي يابد )يعني 
وقتي نرخ هاي بهره باال مي روند( قيمت تمامي ساير 
دارايي ها مي بايست خود را پايين بياورند تا با نرخ پايين 
بازده پول خود را تطبيق دهند )يادتان باشد كه نرخ بهره 
در واقع نرخ بازده پول است كه بانك مركزي آن را نظم 
و نسق مي دهد.( وقتي نيروي جاذبه كاهش مي يابد 
)يعني وقتي نرخ بهره يا قيم��ت پول پايين مي آيد( 
قيمت ساير دارايي هاي مالي )مثل سهام( همچون 

بادكنك باد مي شوند و به سمت باال پر مي كشند. 

دكتر احمد يزدان پناه

ديدگاه

خبر

رييس و نايب رييس كميسيون 
اقتصاد دولت تعيين شدند

در نخستين جلس��ه اصلي كميسيون اقتصاد در 
دولت س��يزدهم، وزير امور اقتصادي و دارايي و 
رييس كل بانك مركزي به ترتيب به عنوان رييس 
و نايب رييس كميسيون تعيين شدند. كميسيون 
اقتصاد دولت 15 شهريور 1400، نخستين جلسه 
اصلي خود را در دولت سيزدهم با حضور سيمايي 
دبير هيات دولت و وزراي امور اقتصادي و دارايي، 
جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيرو، 
صنعت، معدن و تجارت، رييس كل بانك مركزي، 
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير اعضاي 
كميسيون برگزار كرد. در اين جلسه، آقايان سيد 
احس��ان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي و 
اكبر كميجاني رييس كل بانك مركزي از س��وي 
اعضاي كميس��يون به ترتيب به عنوان رييس و 

نايب رييس اين كميسيون تعيين شدند.

رشد اقتصادي كشورهاي 
اروپايي چه قدر بود؟ 

متوسط رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي به باالي 
دو درصد رسيد. به گزارش ايسنا، مركز آمار اتحاديه 
اروپا گزارش نهايي خود از رشد اقتصادي كشورهاي 
اروپايي در دومين فصل سال 2021 را منتشر كرد 
كه بر اين اساس متوسط رشد اقتصادي 19 كشور 
عضو منطقه يورو و 27 كشور عضو اتحاديه اروپا به 
ترتيب 2.2 درصد و 2.1 درصد بوده اس��ت كه اين 
رشد در مقايسه با متوس��ط رشد سه ماهه قبل در 
منطقه ي��ورو 2.5 درصد و در س��طح اتحاديه اروپا 
2.3 درص��د افزايش پيدا كرده اس��ت.  همچنين 
رشد اقتصادي ساالنه طي بازه زماني فوق در سطح 
منطقه يورو به طور متوسط 14.3 درصد ودر سطح 
اتحاديه اروپ��ا به طور متوس��ط 13.8 درصد بوده 
است. در بين كش��ورهاي اروپايي، بيشترين رشد 
اقتص��ادي طي اين مدت متعلق ب��ه پرتغال با 4.9 
درصد بوده اس��ت و پس از اين كشور، لتوني با 4.4 
درص��د و اتريش با 4.3 درصد ق��رار دارند. از طرف 
ديگر كمترين رشد اقتصادي مربوط به مالت بوده 
است كه رشد منفي 0.5 درصدي را تجربه ك رده 
است و پس از اين كشور نيز ايتاليا با رشد منفي 0.2 
درصدي قرار دارد. رشد جمهوري چك نيز طي اين 
مدت 1.0 درصد و فرانس��ه 1.1 درصد اندازه گيري 
شده است. در بين ديگر كشورهاي اروپايي، رشد سه 
سه ماهه دوم آلمان 1.۶ درصد، اسپانيا 2.8 درصد 
و هلند 3.1 درصد اندازه گيري ش��ده است. منطقه 
يورو ش��امل 19 كش��ور بلژيك، آلمان، استوني، 
ايرلند، يونان، اس��پانيا، فرانس��ه، ايتاليا، قبرس، 
لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، مالت، هلند، اتريش، 
پرتغال، اسلووني، اس��لواكي و فنالند است كه از 
يورو به عنوان واحد پولي خود استفاده مي كنند. 
اتحاديه اروپا نيز داراي 27 عضو اس��ت كه شامل 
19 كش��ور عضو منطقه يورو به عالوه بلغارستان، 
مجارستان، لهس��تان، دانمارك، سوئد، كرواسي، 
جمهوري چك و روماني است. طبق گزارش جديد 
كميسيون اروپا، متوسط رشد اقتصادي 19 كشور 
عضو منطقه يورو در سال 2021 حدود 3.8 درصد 
خواهد بود كه نس��بت به برآورد قبلي 0.8 درصد 
بيشتر است اما رشد اقتصادي اتحاديه اروپا به جاي 
3.9 درصد قبلي، 3.7 درصد پيش بيني شده است. 

مديريت تورم و استقالل
بانك مركزي

رويكرد علمي ب��ه اقتصاد و 
اس��تقالل بان��ك مركزي 
انقالب عظيمي در شرايط 
اقتصادي )ت��ورم( به وجود 
خواه��د آورد.موضوع مورد 
اش��اره چنانچه با همفكري 
بانك مرك��زي حتي رييس 
س��ابق آن ص��ورت گيرد و 
سياست هاي پولي كه از دوران آقاي همتي كليد خورد، 
تداوم يابد، گرچه عالي به حساب نمي آيد، اما مطلوب 
اس��ت، ولي درصورتي كه بنا برثابت نگه داش��تن نرخ 
ارز به هرقيمتي، كاهش يا افزايش دستوري نرخ سود 
بين بانكي باشد، راهكار موقتي است، ضمن آنكه جواب 
ندادن رفتارهاي پليس��ي هم بركسي پوشيده نيست. 
مديريت تورم تنها يك راه حل دارد و آن هم اين است كه 
رويكرد كشور ايران به اقتصاد علمي باشد. دارا بودن اين 
نگاه درمرحله اول اين است كه وقتي درصدد برداشتن 
گام بزرگي برمي آيند بايد در ابتدا دست بانك مركزي 
براي تدوام انضباط پولي را باز گذارند. مرحله بعدي هم 
اين است كه نمايندگان مجلس استقالل بانك مركزي 
را به رسميت بشناسند و همين مساله گام بسيار مهمي 
خواهد بود. تحقق اين موارد انقالب بس��يار عظيمي را 
درشرايط اقتصادي كشور به وجود خواهد آورد. ضعف 
بزرگ از سال 1350 تا به امروز اين است كه مسووالن 
خود را محور اقتصادي مي بيند و دانش اقتصاد را محور 
عملكرد قرار نمي دهد. يعني اشخاص براين تصورند به 
دليل وجود آنها برخي اتفاقات در اقتصاد تحقق مي يابد، 
درصورتي كه اين مسائل به خاطر وجود علم است كه 
آنان تنها مجري محسوب مي ش��وند. حركت تورم با 
همين رويه تا بهمن ماه ازآنجا كه پايان س��ال كاري 
درايران محسوب مي شود و بانك ها و شركت ها تزريق 
نقدينگي دارند، تورم 35 درصدي را به ارمغان مي آورد 
زيرا مشاهده مي شود كه مجدد گرايش دولت با وجود 
آنكه بارها آزمون خود را پس داده، به سمت اقتصاد 
دستوري رفتن است.البته بايد اين نكته را مورد توجه 
قرار داد كه هرساله پايان سال مالي يك تورم در كشور 

را دارا هستيم كه اين هم داستان مجزايي دارد.

علي حيدري



گروه بازار سرمايه| 
بازار س��رمايه اين روزها وضعيت نوساني را پشت سر 
مي گذارد و مي توان گفت روزهاي معامالتي به دونيم 
مثبت و منفي تقسيم شده است. البته نبايد فراموش 
كرد كه دراين بين بازار س��هام طي چند ماه گذشته 
ش��اهد بازگش��ت به روند صعودي ب��وده و اين روند 
صعودي در حالي ش��كل گرفته ك��ه ارزش معامالت 
خرد حتي نتوانسته به نيمي از ركورد خود در سال ۹۹ 
برسد. از سوي ديگر افزايش ارزش خالص دارايي هاي 
صندوق هاي س��رمايه گذاري چه ثابت و چه در سهام 
حكايت از آن دارد كه در طول ماه هاي اخير به ش��كل 
آهسته و پيوسته در درآمد ثابت ها و با شيبي تند تر در 
صندوق هاي در سهام ادامه داشته است.  بدين ترتيب 
مي توان گفت كه آينده اين بازار تا حدود بسيار زيادي 
روشن اس��ت. روند معامالت هفته گذشته نيز تقريبًا 
نوس��اني بود و ارزش كل معامالت و همچنين حجم 
كل معامالت در هفته منتهي به ۱۷ شهريور، نسبت به 
هفته گذشته كاهشي شد؛ اين در حالي بود كه شاخص 
كل بورس به حركت صعودي خود ادامه داد. بررسي 
معامالت بازار س��هام، حاكي از آن است كه ارزش كل 
معامالت اين بازار در اين هفته نسبت به هفته گذشته 
با ۳۱ درصد كاهش، از ۶۱۲ هزار و ۹۰۵ ميليارد ريال به 
۴۲۴ هزار و ۵۹۰ ميليارد ريال رسيد. همچنين، حجم 
كل معامالت اين بازار از ۶۹ هزار و ۷۶۴ ميليون سهم 
در هفته گذشته به ۴۹ هزار و ۱۳۵ ميليون سهم رسيد 

كه كاهش ۲۹.۶ درصدي را نشان مي دهد.

      وضعيت صعود و نزول بازارها
در هفته يادشده، تمامي بازارها نسبت به هفته گذشته 
خود، روند كاهشي را طي كردند. بر اين اساس، ارزش 
معامالت در بازار اول سهام، كاهش ۳۲ درصدي را در 
هفته جاري نسبت به هفته قبل تجربه كرد و از ۲۱۰ 
هزار و ۱۰۵ ميليارد ريال به ۱۴۲ هزار و ۸۵۹ ميليارد 
ريال رس��يد. حجم معامالت اين ب��ازار نيز كه هفته 
قبل ۲۶ هزار و ۱۴۲ ميليون س��هم ب��ود به ۱۸ هزار و 
۶۷۴ ميليون سهم در هفته جاري رسيد و كاهش ۲۹ 
درصدي را به ثبت رساند. روند حركت بازار دوم سهام 
نيز همانند بازار اول س��هام كاهشي بود. به طوري كه 
ارزش معامالت اي��ن بازار در هفته منتهي به هفدهم 
شهريور نسبت به هفته قبل، ۲۵ درصد كاهش يافت 
و از ۲۶۶ هزار و ۳۶۶ ميليارد ريال به ۱۹۹ هزار و ۶۳۶ 
ميليارد ريال رسيد. حجم معامالت اين بازار نيز با ۳۱ 
درصد كاهش، از ۳۸ هزار و ۴۳۸ ميليون سهم به ۲۶ 
هزار و ۶۸۹ ميليون سهم رسيد. بازار بدهي همچون 
بازارهاي ديگر، هفته اي س��رخ را پشت سر گذاشت و 
ارزش معامالت اين بازار با افت ۵۴ درصدي از ۱۵ هزار 
و ۴۵ ميليارد ريال در هفته قبل به ۶ هزار و ۹۱۷ ميليارد 
ريال در هفته جاري رسيد. حجم معامالت بازار بدهي 
نيز از ۱۵ ميليون برگه به ۷.۰۵ ميليون برگه رسيد كه 

افتي ۵۴ درصدي را نشان مي دهد. ارزش معامالت در 
بازار مشتقه در هفته قبل ۷۴۲ ميليارد ريال بود كه در 
هفته جاري به ۲۷۳ ميليارد ريال رسيد و كاهش ۶۳ 
درصدي را تجربه كرد. حجم معامالت در اين بازار با ۹۷ 
درصد كاهش، از ۷۹ ميليون قرارداد در هفته قبل به 
۱.۹ ميليون قرارداد در هفته جاري رسيد. صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله ني��ز در هفته منتهي به 
هفدهم شهريور در مقايسه با هفته پيش، روندي نزولي 
داشتند و ارزش معامالت اين بازار از ۱۲۰ هزار و ۶۴۸ 
ميليارد ريال در هفته قبل به ۷۴ هزار و ۹۰۶ ميليارد 
ريال در هفته جاري رس��يد و افت ۳۷.۹۱ درصدي را 
تجربه كرد. حجم معامالت در اين بازار نيز با افت ۲۶ 
درصدي در اين هفته نسبت به هفته قبل از ۵ هزار و ۹۲ 
ميليون يونيت به ۳ هزار و ۷۶۴ ميليون يونيت رسيد.

      روند افزايش شاخص كل ادامه دار شد
بر اس��اس اين گزارش، ش��اخص كل بورس در هفته 
منتهي به هفدهم ش��هريور نسبت به هفته قبل رشد 
۰.۳۵ درصدي را تجربه ك��رد و از يك ميليون و ۵۲۰ 
ه��زار واحد تا يك ميلي��ون و ۵۲۶ ه��زار واحد صعود 
كرد كه رش��د ۵ هزار و ۳۸۲ واحدي را نشان مي دهد. 
همچنين ش��اخص كل با معيار هم وزن نيز در هفته 
جاري نسبت به هفته قبل روندي افزايشي داشت و با 
۲.۳۵ درصد افزايش از ۴۵۵ هزار و ۳۷۳ واحد به ۴۶۶ 

هزار و ۹۶ واحد رس��يد و ۱۰ هزار و ۷۲۳ واحد افزايش 
يافت. همچنين ارزش معامالت خرد سهام در اين هفته 
فاصله معناداري با روزهاي خوب نه چندان دور گرفت 
و با ميانگين ارزش ۹۸۴۷ ميليارد توماني كار خود را به 
پايان رساند. اين درحالي است كه در ابتداي هفته ارزش 
معامالت در كانال ۱۰ هزار ميليارد توماني بود، اما در 
آخرين روز كاري به كانال ۷ هزار ميليارد توماني كاهش 
يافت كه نشان از كم رمقي بيشتر بازار دارد. وضعيت ورود 
و خروج س��رمايه حقيقي نيز روندي كاهشي به خود 
گرفت و در دو روز آخر شاهد خروج سرمايه حقيقي از 
بازار بوديم اما به طوركلي ميانگين اين پارامتر در هفته 
گذشته ۹۴ ميليارد تومان مثبت بود. طي هفته گذشته، 
گروه فلزات اساسي، خودرويي و شيميايي بيشترين 
ارزش معامالت را به خ��ود اختصاص دادند و مي توان 
گفت كه گروه داروي��ي، رايانه و خودرويي به خصوص 
س��هام قطعه س��ازي معامالت جذاب تري داشتند و 
بازدهي مناسبي را نيز نصيب سهامداران خود كردند. 
داليل اين بي رمقي در هفته اخير بورس مشخص است. 
بي ش��ك يكي از مهم ترين عوام��ل را مي توان به دالر 
نسبت داد. به طوركلي مدتي بود كه بازار صعود و نزول 
خود را با دالر هماهنگ كرده بود و هرگونه تغييري در 
نرخ دالر، شرايط بورس را نيز دستخوش تغيير مي كرد.

دالر هفته خود را در ب��ازار آزاد با نرخ ۲۷۳۰۰ تومان 
ش��روع ك��رد و در ط��ول هفته ب��ه دلي��ل خبرهاي 

ضدونقيضي ك��ه از برجام و ادامه مذاكرات منتش��ر 
مي ش��د، نوس��ان خاصي در دالر ديده نش��د و صرفًا 
حركات رفت و برگشتي در محدوده ۲۶۹۰۰ تا ۲۷۳۰۰ 
را از خود نشان مي داد. همين عامل باعث شد كه يكي 
از محرك هاي مهم ب��ازار، ديگر تواني براي كمك به 
رشد بورس نداشته باشد. البته در اواخر روز سه شنبه 
و به خصوص چهارشنبه، شاهد افزايش دوباره قيمت 
دالر و حركت آن به س��مت ۲۸ هزار تومان هستيم 
كه مي توان تأثير آن را در صورت ثبات و عدم ريزش 
دوب��اره، در بازار هفته آتي مش��اهده كرد. اما يكي از 
عواملي كه توانست تأثيري نسبي بر روي شرايط بازار 
به خصوص در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه بگذارد، 
عرضه اوليه هم زمان دو نماد كيميا تك و فجهان بود 
كه روي هم رفته در حداكثر حالت ممكن، سرمايه اي 
بالغ بر ۵ ميليون تومان نياز داش��تند و همين عامل 
خود فشار عرضه اي را بر روي اكثر سهام ايجاد كرد و 
اجازه رشد سنگين را به بازار نداد. درنهايت مي توان 
اينگونه جمع بندي كرد كه ش��رايط موجود در نرخ 
دالر و ثبات و نوس��ان ناچي��ز آن در طي هفته، عدم 
توانايي بازار در عبور از يكي از مهم ترين مقاومت هاي 
تكنيكالي سر راه خود و نزديك شدن قيمت نمادها 
به ميزان ارزندگ��ي آنها، باعث كاهش انگيزه فعاالن 
بورس شده اند و بر همين اساس، آنها صرفًا به نوسانات 

كوچك بسنده كرده يا اكثراً نظاره گر بودند.
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 ۲۰ ميليون نفر 
جامانده از سهام عدالت

مهدي طغياني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي در پاسخ به سوالي در خصوص جاماندگان سهام 
عدالت گفت: تعدادي از افرادي كه تحت پوشش كميته 
امداد و بهزيستي بودند يا در حال حاضر تحت پوشش 
قرار گرفتند در زمان واگذاري، سهام عدالت را دريافت 
نكردند. وي افزود: اين افراد جامانده ش��امل حدود ۱.۳ 
ميليون نفر از كميته ام��داد و در ح��دود ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
هزار نفر تحت پوشش بهزيستي مي شود كه درمجموع 
نزديك به دو ميليون نفر هستند. اين افراد درواقع تحت 
پوش��ش نهادهاي حمايتي قرار دارند اما سهام عدالت 
را دريافت نكرده اند. نماينده مردم اصفهان در مجلس 
شوراي اسالمي در ادامه گفت: عالوه بر اين، طبق حكم 
قانون سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ شش دهك اول نيز 
مشمول س��هام عدالت ش��دند. اگر جاماندگاني كه در 
اين دهك ها )شامل ۱۸ ميليون نفر( قرار دارند را در نظر 
بگيريم، مجموع جاماندگان سهام عدالت به ۲۰ ميليون 
نفر خواهد رسيد. طغياني با اشاره به داليل عدم واگذاري 
سهام به اين افراد گفت: در آن زمان، توزيع سهام عدالت 
به صورت قشري و شغلي انجام شده است. به طور مثال با 
در نظر گرفتن قشرهاي شغلي مانند رانندگان تاكسي، 
فرهنگيان و... اين واگذاري ها صورت گرفت، به همين 
دليل ممكن بود افرادي كه در اين بخش ها حضور دارند 
در شش دهك ابتدايي كه موردنظر قانون بود، نباشند 
اما به آنها سهام عدالت تعلق گرفته باشد. وي گفت: در 
مقابل افرادي هم بودند كه باوجوداينكه مشمول بودند 
نتوانستند سهام عدالت را دريافت كنند. جاماندگان سهام 
عدالت بايد اين سهام را دريافت كنند اما شايد نتوان اين 
كار را بر اساس سازوكار قبلي يا قيمت هاي سابق انجام 
داد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
بابيان اينكه شرط الزم اين كار وجود سهام دولتي است 
كه قابل واگذاري باشد، گفت: دولت قبل معتقد بود ديگر 
سهامي وجود ندارد و واگذارشده است يا ديگر در اختيار 
دولت نيس��ت، اما مرك��ز پژوهش هاي مجلس معتقد 
است كه سهام برگشتي همچنان وجود دارد. اين همان 
مساله اي است كه تا انتهاي دولت دوازدهم نيز حل نشد.

وي ادام��ه داد: در حال حاضر اگر دولت عزمي داش��ته 
باشد و سهام قابل واگذاري را شناسايي كند، مي توان به 
انجام اين واگذاري ها اميدوار بود. نماينده مردم اصفهان 
در مجلس شوراي س��المي در پاسخ به سوالي در مورد 
سازوكار احتمالي واگذاري سهام عدالت به جاماندگان 
گفت: افرادي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند 
مسير ديگر را طي خواهند كرد. در قانون نيز براي اين افراد 
تخفيف در نظر گرفته شده بود. وي افزود: درگذشته نيز 
سهام يك ميليون توماني با ۵۰۰ هزار تومان تخفيف به 
افراد تحت پوشش داده شد كه ۵۰۰ هزار تومان مابقي 
آن نيز از همين سود سهام شركت ها مستهلك شد. اين 
بدين معنا بود كه اين افراد بدون اينكه پرداختي داشته 
باش��ند مالك يك ميليون تومان سهام به قيمت سال 
۱۳۸۵ شدند. طغياني گفت: براي ديگران نيز قرار بر اين 
بود كه ۵۰۰ هزار تومان از محل س��ود مستهلك شود و 
مابقي را پرداخت كنند. افرادي كه اين پول را در س��ال 
۱۳۹۴ پرداخت كردند مالك سهام يك ميليوني شدند و 
افرادي كه پرداخت نكردند مالك نصف سهام شدند. وي 
در مورد شيوه واگذاري جديد گفت: ۱۰ سال طول كشيد 
تا سود سهام ارزش آن را مستهلك كند و به نظر مي رسد 
كه ديگر اين امكان وجود نداش��ته باشد. ازاين جهت 
براي افراد تحت پوشش نهادهاي نظارتي همچنان 
با تخفيف ۵۰ درصد در نظر گفته خواهد شد و براي 
افراد غير نيز سازوكار ديگري بايد در نظر گرفته شود.

قيمت گذاري دولتي  و دستوري 
كنار مي رود

علي موسوي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
با اش��اره به عرضه سيمان در بورس كاال گفت: عرضه 
اخير س��يمان در بورس كاال، چه��ره واقعي خيلي از 
توزيع كنندگان اين محصول در كشور را نمايان كرد، 
افرادي كه به واسطه حذف رانت هاي چند هزار ميليارد 
توماني به طرق مختلف عليه ب��ورس كاال تاختند تا 
بتوانند سيمان را همچنان به شيوه سنتي و غير شفاف 
معامل��ه كنند كه خوش��بختانه در اجماعي ملي اين 
جوس��ازي ها ناكام ماند. علي موسوي افزود: اين افراد 
به خوبي مي دانند كه با ورود كل محصول س��يمان به 
بورس كاال، ديگر امكان كسب سودهاي كالن با خريد 
سيمان ارزان و دولتي از درب كارخانه و فروش در بازار 
آزاد به مردم را نخواهند داش��ت؛ اي��ن افراد در برخي 
رس��انه ها، مدام از معايب عرضه بورسي مي گويند و 
مي خواهند به هر روش ممك��ن، مانع افزايش عرضه 
سيمان در بورس شوند. به گفته اين عضو كميسيون 
صنايع و معادن مجلس، واس��طه هاي بازار س��يمان 
در ماه هاي گذش��ته از فرصت قطعي برق كارخانه ها 
استفاده كرده و توانس��تند، قيمت  سيمان را تا ۴۰۰ 
درصد افزايش دهند اما امروز ش��اهد هستيم پس از 
چند ماه تالش براي رشد عرضه سيمان در بورس كاال، 
قيمت اين محصول به تعادل رس��يده است. نماينده 
مردم ملكان در مجلس اذعان كرد: بورس كاال فضايي 
است كه مي تواند به دليل شفافيت باال، بازارهاي كااليي 
را به تعادل برس��اند و اين بستر معامالتي نيز در تمام 
دنيا به عنوان يك بازار مهم كااليي مورداستفاده قرار 
مي گيرد. به گفته او در بورس كاال ابزارهاي مختلفي 
وجود دارد كه از آن براي خريدوفروش كاالها، مي توان 
بهره گرفت. حت��ي براي افرادي كه نقدينگي كافي 
براي خريد كاال ندارند نيز ابزارهايي پيش بيني شده 
كه مي توانند با پرداخت بخشي از پول، كاال را تحويل 
گرفته و در زمان مقرر اق��دام به پرداخت كل وجه 
معامله كنند؛ ابزارهاي مهم و مدرني در بورس وجود 
دارد كه به روند معامالت سهولت مي بخشد. موسوي 
اظهار كرد: از سوي ديگر، بورس كاال داراي شفافيت 
بااليي است به طوري كه براي انجام معامله در بورس، 
خريدار و فروشنده بايد اطالعات خود را در سامانه 
ثبت كنند، همچنين نوع كاالي عرضه شده مشخص 

و اطالعات مربوط به آن نيز ثبت مي شود.

به زودي سجامي ها هم مي توانند 
از بورس كاال سيمان بخرند

سيد جواد جهرمي، معاون عمليات و نظارت بر بازار 
بورس كاالي ايران بابيان اينكه تاكنون ۶۴ شركت 
س��يماني در بورس پذيرش ش��ده است گفت: سه 
شركت ديگر در نوبت پذيرش هستند كه تا هفته 
آينده پذيرش آنها انجام مي شود و بدين ترتيب بخش 
عمده صنعت سيمان در بورس كاال حضور يافته و 
پذيرش شده اس��ت. وي افزود: در بخش خريداران 
نيز كدهاي بورس��ي در حال صدور است و تاكنون 
بيش از ۵۱۰۰ مش��تري نس��بت به خريد سيمان 
از بورس كاال اقدام كرده ان��د و بيش از ۱۰ هزار كد 
بورسي براي خريداران سيمان صادرشده است. به 
گفته او، در سه هفته اخير و با احتساب هفته پيش 
رو حجم هفتگي عرضه سيمان در بورس كاال باالي 
يك ميليون تن بوده است. هفته قبل از ۱.۵ ميليون 
تن عرضه صورت گرفته ۱.۳ ميليون تن مورد معامله 
قرار گرفت. وي ادامه داد: ثبات عرضه اي كه در چند 
هفته گذشته شكل گرفت توانست ثباتي را به بازار 
بدهد اما آن چي��زي كه در مورد قيمت ها صحبت 
مي شود درواقع مكانيزم عرضه و تقاضا و آن چيزي 
است كه در بازار اتفاق افتاده و سبب كشف قيمت 
مي شود. لذا بورس نه در مورد روند قيمت ها در آينده 
و كاهش و افزايش آن و نه پيش بيني نرخ ها نمي تواند 
اظهارنظري داشته باشد. معاون عمليات و نظارت بر 
بازار بورس كاالي ايران تأكيد كرد: نكته مهم داشتن 
عرضه هاي منظم است و اينكه شركت ها بتوانند با 
تمام توان عرضه هاي خود را انجام دهند و دراين بين 
وظيفه بورس كاال، مديريت عرضه است. در سوي 
تقاض��ا نيز كنترل هايي از س��وي وزارت صمت در 
قالب سامانه جامع تجارت و طرح افق در حال انجام 
و شكل گيري است تا بتوان زنجيره پس از بورس را 
نيز رصد كرد. وي اظهار داشت: زنجيره سمت عرضه 
از س��وي بورس و با همكاري وزارت صمت در حال 
تكميل شدن است و در صدور كدهاي متقاضيان نيز 
روند رو به رشدي را شاهد هستيم و تقاضاها هر هفته 
در حال صعود است. جهرمي در پاسخ به اين سوال 
كه آيا روند صدور كدهاي معامالتي تسهيل شده 
است؟ گفت: بله، تا پيش ازاين براي مشتريان حقيقي 
موضوع مودي مالياتي بودن و براي مشتريان حقوقي 
بحث صورت هاي مالي و اظهارنامه هاي مالياتي جزو 
الزامات صدور كد بود اما در مورد معامالت سيمان 
اين موارد فعاًل حذف ش��ده تا روند پذيرش و صدور 
كد با سرعت باال و بدون چالش انجام شود. ازاين رو 
تا جايي كه مي توانستيم دريافت مدارك را تسهيل 
كرديم و هفته آينده با ابالغيه سازمان بورس، امكان 

معامله سيمان با كد سجام نيز فراهم مي شود. 
معاون عمليات و نظارت بر بازار ب��ورس كاالي ايران 
در بخش ديگري از صحبت هاي خود در پاسخ به اين 
س��وال كه براي جلوگيري از مهندسي قيمت ها بايد 
چه اقدامي انجام داد اظهار داشت: براي جلوگيري از 
سودجويي در بازار بايد عرضه هاي مناسبي در بورس 
اتفاق افتاده و بحث عرضه با جديت پيگيري شود تا در 
همين سطوح حفظ شود به طوري كه باعرضه باالي 
۱.۲ ميليون تن سيمان در هفته مي توان نياز كشور را 
جوابگو بود. از سوي ديگر رصد بازار و خريدها پس از 
بورس بايد از سوي وزارت صمت پيگيري شود. درواقع 
فرآيندهايي كه از ط��رف وزارت صمت براي اين كار 
تعريف مي شود بايد با جديت دنبال شود تا درصورت  
اخالل يا عدم تعادل در هر يك از بخش ها نسبت به آن 
اقدام و تصميم گيري الزم اتخاذ شود. به گفته جهرمي 
عرضه و فروش كليه س��يمان توليدي در بورس كاال 
موجب رقابتي تر شدن بازار سيمان و منصفانه تر شدن 

معامالت و كشف قيمت واقعي مي شود.

شفاف سازي گام اول 
اعتمادسازي در بازار سرمايه 

رمضان علي س��نگدويني، نماينده مردم گرگان و 
آق قال در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه 
موضوع شفاف سازي دستگاه هاي دولتي و غيردولتي 
از بحث هاي مهم نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
است گفت: يكي از مهم ترين مسائلي كه مي تواند 
مسير تصميم گيري را براي اين نظام يا مردم هموار 
كند، شفاف س��ازي عملكردها است. رمضان علي 
سنگدويني افزود: سرمايه گذاراني كه خواهان ورود 
به بازار سرمايه هستند بايد بدانند كه سازمان بورس 
چگونه و به كدام سمت وسو )مسائل مالي، توليدي و 
توسعه اي( حركت مي كند. وي اعالم كرد: با توجه به 
انتشار صورت هاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار 
كه بسيار مثبت ارزيابي مي شود، ديگر سازمان ها و 
نهادهاي مالي هم براي شفاف س��ازي صورت هاي 
مالي خود تشويق ش��دند. سنگدويني تأكيد كرد: 
با توجه به حضور ۵۰ ميليون نفري سرمايه گذاران 
در بازار سرمايه، شفاف سازي يك ضرورت است تا 
مردم نس��بت به بازار سرمايه بي اعتماد نشوند زيرا 
در سال گذشته بسياري از س��رمايه گذاران بدون 
اطالعات و آگاهي كامل، س��رمايه هاي خود را وارد 
بازار ك��رده و دچار ضرر و زيان ش��دند. وي گفت: 
دستگاه هاي دولتي بر اس��اس ماموريتي كه دارند 
بايد شفاف س��ازي را س��رلوحه فعاليت هاي خود 
قرار داده و دارايي هاي مردم را به درستي مديريت 
كنند. نماين��ده مردم گرگان و آق ق��ال اظهار كرد: 
به نظر مي رسد اقدام س��ازمان بورس براي انتشار 
صورت هاي مالي قابل تقدير اس��ت زيرا اميدواري 
مردم و اعتماد ازدس��ت رفته آنان را به بازار سرمايه 
برگردان��د. وي بابيان اينكه شفاف س��ازي اعتماد 
بين مردم و دستگاه هاي دولتي را به همراه خواهد 
داشت، خاطرنش��ان كرد: مجلس شوراي اسالمي 
نظارت كننده و ناظر بر قوانين است بنابراين به نظر 
مي رسد وزارتخانه هاي متولي بايد وارد اين موضوع 
مهم شده و اعتمادس��ازي را در همه اركان اقتصاد 
رقم بزنند و مجلس نيز بر اس��اس قوانين نظارت و 
تشويق هاي خود را براي متوليان امر خواهد داشت.

»تعادل« روند معامالت طي هفته اخير را بررسي مي كند

هيجانات بورس كاهش يافت

وضعيت نوساني صندوق هاي سرمايه گذاري

ادامه ريزش بورس هاي جهاني

صندوق هاي معامله پذير س��رمايه گذاري در سهام در 
هفته اي كه گذشت به طور متوسط ۱.۲ درصد افت قيمت 
را تجربه كردند و خالص ارزش دارايي هاي آنها ۱.۱ درصد 
كاهش يافت، اين در حالي بود كه شاخص كل بورس رشد 
۰.۴ درصدي را به ثبت رسانيد. بيشترين بازدهي هفتگي 
قيمت ۲.۱ درصد و مربوط به صندوق امين تدبيرگران فردا 
بود، همچنان بهترين عملكرد در اختيار صندوق »الماس« 
قرار گرفت به طوري كه خالص ارزش دارايي هاي آن ۲.۸ 
درصد ارتقا يافت. بيشترين سقوط قيمت صندوق هاي 
قابل معامله در اين هفته به صندوق آواي معيار اختصاص 
داش��ت؛ صندوق »آوا« هم جهت با تن��زل ۱.۳ درصدي 
ارزش دارايي ه��اي تحت تملكش با اف��ت ۵.۲ درصدي 
قيمت مواجه شد. صندوق مديريت ثروت بازنشستگي 
»مدير« را مي توان ارزان ترين صندوق در ش��روع هفته 
بعد نام برد زي��را قيمت آن روي تابل��و ۱۰.۵ درصد زير 
NAV ابطال ق��رار دارد. صندوق فراز داريك »فراز« نيز 
به عنوان گران ترين صندوق با انح��راف چهاردرصدي 

قيمت به اس��تقبال هفته بعد رفت. در طول هفته اخير 
صندوق واس��طه گري مالي يكم ۲.۲ درصد افت قيمت 
داشت و ارزش سبد بانكي و بيمه اي آن ۳.۷ درصد كاهش 
يافت. دومين صندوق دولتي يعني صندوق پااليش��ي 
يكم ۳.۴ درصد رش��د قيمت داشت درحالي كه از ارزش 
سبد دارايي هاي پااليشگاهي آن ۰.۷ درصد كاسته شد. 
بدين ترتيب قيمت »دارا يكم« ۲۶.۴ درصد و »پااليش« 
۱۵.۴ درصد زير NAV ابطال بسته شد. در هفته اي كه 
گذشت صندوق هاي مبتني بر سكه طال به طور ميانگين 
بازده ۱.۱ درصدي براي س��رمايه گذاران خود به ارمغان 
آوردند، به موازات آن گواهي سپرده يك روزه سكه طالي 
بانك رفاه ۱.۱ درصد رش��د قيمت داش��ت و يك درصد 
پايين تر از قيمت س��كه بازار آزاد به معامالت اين هفته 
 ETF خود پايان داد. از ميان صندوق هاي كااليي، صندوق
پشتوانه طالي زرافشان »زر« بهترين بازدهي )۱.۹ درصد( 
را به نام خود ثبت كرد، حباب منفي صندوق گروه زعفران 

سحرخيز »سحرخيز« نيز به ۱۴ درصد رسيد.

با بيشتر شدن شانس تصويب اليحه حمايتي يك تريليون 
دالري، نگراني ها از پيامدهاي تصويب اين اليحه با توجه به 
اينكه دولت بايدن پيش تر ۳.۵ تريليون دالر در چند مرحله 
به اقتصاد تزريق كرده بود باعث افزايش نگراني فعاالن بازار 
از سخت تر شدن كار بانك مركزي امريكا براي مهار تورم و 
همچنين كاهش رشد اقتصادي شده است. تحليل گران 
بانك جي پي مورگان در گزارش��ي، برآورد خود از رش��د 
اقتصادي امريكا در س��ه ماهه سوم س��ال را به ۲.۹ درصد 
كاهش دادند. مركز آمار اتحاديه اروپا گزارش نهايي خود 
از رشد اقتصادي دومين فصل سال ۲۰۲۱ را منتشر كرد 
كه بر اين اساس، متوسط رشد اقتصادي ۱۹ كشور عضو 
منطقه يورو و ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا به ترتيب ۲.۲ 
درصد و ۲.۱ درصد بوده است. اين رشد در مقايسه با رشد 
سه ماهه قبل در منطقه يورو ۲.۵ درصد و در سطح اتحاديه 
اروپا ۲.۳ درصد افزايش پيداكرده اس��ت. همچنين رشد 
اقتصادي ساالنه طي بازه زماني فوق در منطقه يورو به طور 
متوس��ط ۱۴.۳ درصد و در اتحاديه اروپا به طور متوسط 
۱۳.۸ درصد بوده اس��ت. نرخ بيكاري بزرگ ترين اقتصاد 
جهان تا پايان ماه آگوس��ت بازهم كاهشي شد و رقم ۵.۲ 
درصد را ثبت كرد. اين نرخ بيكاري، كمترين نرخ بيكاري 
اين كش��ور در ۲۶ ماه اخير است. از آوريل پارسال كه نرخ 
بيكاري امريكا با رسيدن به ۱۴.۸ درصد ركوردشكني كرد، 

روند نزولي نرخ بيكاري امريكا ادامه داشته است. طي اين 
مدت شمار بيكاران با تغييري محسوس نسبت به ماه قبل 
به هش��ت ميليون و ۳۸۰ هزار نفر كاهش پيدا كرد يعني 
اين رقم ۳۱۸ هزار نفر كمتر شده است. باوجود كاهش نرخ 
بيكاري، سرعت ايجاد مشاغل جديد نيز نسبت به ماه هاي 
قبلي كمتر شده و تداوم اين مسائله يك زنگ هشدار براي 
رس��يدن نرخ بيكاري به زير چهار درصد است. طبق يك 
آمار ديگر، در ماه آگوست اقتصاد امريكا ۲۳۵ هزار فرصت 
 ش��غلي ايجاد كرده كه اين رقم، كمترين عدد ثبت شده 
هفت م��اه اخير بوده اس��ت. ميزان فرصت هاي ش��غلي 
ايجادشده به ويژه در شهرهاي كوچك تر، پايين ثبت شده 
و اشتغال سياه پوستان نيز نسبت به ماه هاي قبلي كمتر 
ش��ده اس��ت. چين باهدف تقويت نقش بازار سرمايه در 
رشد اقتصادي تصميم گرفته است يك بازار بورس جديد 
تأسيس كند. به گفته ش��ي جين پينگ، رييس جمهور 
چين مقر اصلي اين ب��ازار در پكن خواهد بود و تمركز آن 
روي ورود ش��ركت هاي كوچك تر چيني به بازار اس��ت. 
رييس جمهور چين بابيان اينكه كشورش متعهد به حمايت 
از كسب وكارهاي كوچك و متوسط است از در پيش بودن 
اصالحات ساختاري جديد خبر داد. در حال حاضر بورس 
شانگهاي بزرگ ترين بورس در سرزمين اصلي چين است. 
در خبري كه مي تواند حاكي از كند ش��دن سرعت رشد 

اقتصادي چين باشد، ميزان رشد توليدات كارخانه اي اين 
كشور در ماه آگوس��ت به ۵۰.۱ واحد رسيده كه اين رقم 
۰.۳ واحد كمتر از رقم ثبت شده ماه قبل و كمترين رشد از 
فوريه سال ۲۰۲۰ تاكنون بوده است يعني زماني كه اقتصاد 
چين تحت تأثير قرنطينه و كاهش تقاضا به كمترين رشد 
دو دهه اخير خود رسيد. كاهش فعاليت كارخانجات چيني 
در ماه آگوست هم مربوط به بخش توليدات و هم مربوط 
به سفارشات بوده است. ديويد اسپيكا، كارشناس ارشد 
س��رمايه گذاري در موسسه گايد استون كپيتال گفت: 
به صورت كلي، تمايل معامله گران به فروش سهام خود با 
بهبود چشم انداز اقتصادي خيلي كمتر از قبل شده است. 
بااين حال ريسك هاي زيادي وجود دارد كه مي تواند روند 
را به طور كامل معكوس كند: گونه دلتا ويروس كرونا نيز 
با توجه به قدرت س��رايت بااليش ب��ه يك نگراني مهم 
تبديل شده است. ما نگراني هاي تورمي و احتمال افزايش 

تنش ها بين چين و امريكا را نيز كماكان داريم.
در وال استريت همه شاخص ها نزولي بودند؛ تا جايي كه هر 
سه شاخص اصلي بورسي در سطح پايين تري از روز قبل 
خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با 
۰.۴۳ درصد كاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار 
و ۸۷۹.۳۸ واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵۰۰« با 
۰.۴۶ درصد ريزش تا سطح ۴۴۹۳.۲۸ واحدي پايين رفت و 

ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« 
با ۰.۲۵ درصد ريزش در سطح ۱۵ هزار و ۲۴۸.۲۵ واحدي 
بسته ش��د. در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص 
»فوتسي ۱۰۰« بورس لندن با ۱.۰۱ درصد ريزش نسبت 
به روز قبل و در سطح ۷۰۲۴.۲۱ واحد بسته شد. شاخص 
»دكس ۳۰« بورس فرانكفورت در آلمان با افزايش ۰.۰۸ 
درصدي و ايستادن در سطح ۱۵ هزار و ۶۲۳.۲۱ واحدي 
به كار خود خاتمه داد و شاخص »كك ۴۰« بورس پاريس 
با پيشروي ۰.۲۴ درصدي در سطح ۶۶۸۴.۷۲ واحد بسته 
شد. در مادريد شاخص »ايبكس ۳۵« ۰.۴۳ درصد پايين 
رفت و به ۸۸۰۰.۶۰ واحد رسيد. در معامالت بورس هاي 
آسيا، شاخص ها عملكرد بدي داشتند؛ تا جايي كه شاخص 
»نيك كي ۲۲۵« بورس توكيو ژاپن با ريزش ۰.۵۷ درصدي 
تا س��طح ۳۰ هزار و ۸.۱۹ واحدي پايين رفت. ش��اخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ ۲.۳۰ درصد پايين رفت 
و در سطح ۲۵ هزار و ۷۱۶ واحد بسته شد. در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« ريزش ۰.۰۴ درصدي را تجربه 
كرد و در سطح ۴۹۷۰.۰۱ واحد بسته شد. در استراليا 
شاخص »اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« بورس سيدني 
با ۱.۹۰ درصد كاهش و ايس��تادن در سطح ۷۳۶۹.۲۷ 
واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي 

مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود. 



گروه راه و شهرسازي|
در حال��ي كه رييس جمه��ور و وزير راه و شهرس��ازي به 
مناسبت هاي مختلف از رفع مشكل سرپناه با استفاده از 
قانون جهش توليد و تامين مس��كن موسوم به ساخت 4 
ميليون مسكن در 4 سال سخن مي گويند، اما هنوز اين 
قانون از س��وي رييس جمهوري و در مهلت قانوني ابالغ 
نشده است. اين قانون داراي ظرفيت هايي براي حل و فصل 
معضل ساخت و ساز و تامين سرپناه است، از جمله در اين 
قانون تصريح ش��ده است، دستگاه ها و نهادها مي بايست 
زمين هاي خود را با هدف خانه سازي در اختيار وزارت راه و 
شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه طي مهلتي دو ماهه 
از اين دستور قانوني استنكاف كنند، زمين هاي مورد نظر 

به نام وزارت راه و شهرسازي خواهد شد.
به گزارش »تعادل«، يكي از اهدافي كه مجلس يازدهم از 
روزهاي ابتدايي آغاز به كار دنبال كرد، بحث س��اماندهي 
بازار مسكن بود و از همان ابتدا طرح جهش توليد و تامين 
مسكن در راستاي حمايت از اقشار ضعيف جامعه در مجلس 
شوراي اسالمي كليد خورد. پس از بررسي هاي كارشناسي 
اين طرح در كميسيون عمران مجلس به تصويب صحن 
مجلس رسيد و در ادامه چندين بار بين مجلس و شوراي 
نگهبان رفت و برگشت داشت. در نهايت پس از اصالح و رفع 
ايرادات شوراي نگهبان اين طرح در تاريخ 6 شهريور سال 

جاري به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
بر اس��اس اصل يكصد و بيست و س��وم قانون اساسي 
رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه 
همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابالغ به وي امضا 
كند و براي اجرا در اختيار مسووالن بگذارد. همچنين در 
ماده 1 قانون مدني آمده است: »مصوبات مجلس شوراي 
اسالمي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني 
به رييس جمهور ابالغ مي شود. رييس جمهور بايد ظرف 
مدت 5 روز آن را امضا و به مجريان ابالغ نمايد و دستور 
انتش��ار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است 
ظرف 72 ساعت پس از ابالغ، منتشر نمايد. تبصره: در 
صورت استنكاف رييس جمهور از امضا يا ابالغ در مدت 
مذكور در اين ماده به دس��تور رييس مجلس ش��وراي 
اسالمي روزنامه رس��مي موظف است ظرف مدت 72 
ساعت مصوبه را چاپ و منتش��ر نمايد.« بر اساس اين 
گزارش، در حالي كه مهلت قانوني 5 روزه رييس جمهور 
براي ابالغ قانون جهش توليد و تامين مسكن گذشته 
است، رييس مجلس نيز اين قانون را بر اساس اختيارات 

قانوني خود ابالغ نكرده است.
از آنجا كه ابالغ قوانين، گام نخست براي اجراي آن است، 
اما متاسفانه تاكنون و پس از گذشت 14 روز از تاييديه 
شوراي نگهبان، قانون جهش توليد و تامين مسكن از 

سوي مراجع قانوني ابالغ نشده است.

      ظرفيت هاي قانون جهش توليد مسكن؟
اگر چه قانون جهش توليد و تامين مسكن از سوي بسياري 
از كارشناس��ان اقتصادي با انتقادات جدي مواجه ش��ده 
است، اما بي گمان، دستكم اجرا شدن بخش هايي از اين 

قانون مي تواند برخي گره ها را بگشايد. مساله تامين زمين 
براي ساخت و ساز يكي از اين گره ها است. بر اساس قانون 
جهش توليد و تامين مسكن، چنانچه ظرف دو ماه اراضي 
براي ساخت مسكن از سوي موسسات دولتي، وزارتخانه ها 
و سازمان ها معرفي و واگذار نشود، ثبت اسناد و امالك كشور 
مي تواند يك طرفه سند را به نام راه و شهرسازي صادر كند.

به گزارش ايسنا، قانون جهش توليد و تامين مسكن 
كه به تاييد ش��واري نگهبان را رسيده، دولت را ملزم 
كرده تا براي تهيه و تامين زمين به منظور س��اخت 
مس��كن اقدامات جدي انجام ده��د. زمين يكي از 
مهم ترين نهاده هاي احداث مسكن محسوب مي شود 
كه طبق اين قانون بايد به صورت ارزان قيمت يا اجاره 
۹۹ س��اله براي احداث مس��كن دهكهاي متوسط و 
پايين اختصاص پيدا كند. از سوي ديگر، دستگاه هاي 
دولتي موظف ش��ده اند زمين هاي خود در محدوده 
حريم شهرها را در اختيار وزارت راه و شهرسازي به 

منظور ساخت مسكن قرار دهند.
چنانچه ظرف دو ماه اراضي براي ساخت مسكن از سوي 
موسسات دولتي، وزارتخانه ها و سازمان ها معرفي و واگذار 
نشود، ثبت اسناد و امالك كشور مي تواند يك طرفه سند را 
به نام راه و شهرسازي صادر كند. از اين رو، بي گمان، هر چه 
در ابالغ قانون جهش توليد و تامين مسكن تاخير بشود، به 
همان مقدار هم فرصت سازمان ها و نهادها براي استنكاف 
از اجراي اين بخش از قانون يادش��ده افزايش مي يابد و به 

عبارتي اين طرح ديرتر استارت خواهد خورد.

      رييسي: اصلي ترين موضوع در مسكن
 زمين است 

آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي رييس جمهور شامگاه سيزدهم 
شهريور 14۰۰ در نخستين گفت وگوي زنده تلويزيوني با 
مردم در مورد وعده هاي انتخاباتي خود و دنبال كردن آن 
اظهار كرد: بناي من اين است با مردم صحبت كنم و با فعل 
ماضي هم صحبت كنيم نه فعل مستقبل. وي ادامه داد: 
در حوزه مس��كن وعده هاي كه داده شده بايد انجام شود 
ما در سال حدود 2 ميليون مس��كن نيازمنديم و ما كف 
آن را گفتيم. مجلس هم قانون دارد و بافت هاي فرس��وده 
بايد درست شود و دولت در بخشي از اين موضوع خودش 
مسكن مي سازد و در بخشي هم تسهيالت پرداخت مي كند. 
رييس جمهور گفت: اصلي ترين موضوع در مسكن، زمين 
است كه بايد آماده سازي شود. مسكن جزو موارد پيشتاز 
و پيشران اقتصاد اس��ت كه خيلي صنايع را با خود همراه 
مي كند. من روز اول دول��ت، اين موضوع را به وزير مكلف 
كردم و ايشان هم با قدرت و حساسيت دارد دنبال مي كند. 

بعضي در اين مورد ترديد نكنند.

     وزير راه: مردم نگران تامين مسكن نباشند
در اين حال، رستم قاس��مي، وزير راه و شهرسازي ديروز 
گفت: با ساخت ساالنه يك ميليون مسكن در كشور، مردم 

دغدغه اي در خصوص تامين مسكن خود نداشته باشند.
قاسمي ديروز در حاش��يه ديدار رييس جمهوري با مردم 
طبس در محل امامزاده حس��ين بن موسي الكاظم )ع( 

در پاسخ به ذغدغه و درخواست آنان براي ساخت و تامين 
مسكن اظهار كرد: تمام افراد كه مسكن اولي هستند و بند 
جيم آنان قرمز نشده، نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام كنند.

وي افزود: در شهر طبس 2 قطعه جديد براي الحاق به شهر 
تعيين شده و به دنبال الحاق قطعات ديگري هم هستيم.

وزير راه و شهرسازي عنوان كرد: برخي مردم اذعان دارند 
كه برخي ش��ركت ها در وسط شهر طبس زمين هاي 
خوب��ي را گرفتند ما اين موضوع را پيگيري مي كنيم و 
علت را بررسي خواهيم كرد. قاسمي اظهار كرد: در حوزه 
مسكن برنامه ما اين است كه سالي يك ميليون مسكن 
در كشور ساخته شود و تالش ما اين است كه مصالح از 
جمله سيمان و ميلگرد از طريق داللي نباشد و از طريق 
خريد مس��تقيم از كارخانه باشد تا واحدها با كمترين 
قيمت به دس��ت مردم برسد. وي گفت: ساخت برخي 
واحدها را خود مردم و برخي را بنياد مس��كن بر عهده 

مي گيرد تا كارها به سرعت پيش برود.
وزير راه و شهرسازي گفت: با اين قانون جديد جهش و 
رونق مسكن كه توسط مجلس شوراي اسالمي مصوب 
شده به ما اجازه خوبي داده و زمين، وام و كمك هاي خوبي 
به مردم ارايه خواهد شد تا صاحب  خانه شوند. قاسمي با 
اشاره به اينكه در شهر طبس مشكل زمين نداريم، اضافه 
كرد: طرح هاي خوبي به شهر الحاق خواهد شد تا به همه 
مردم زمين برسد و اين كار هم سريع انجام خواهد شد. 
وي عنوان كرد: نگاه ما اين است كه مردم راحت زندگي 

كنند و نگراني در خصوص مسكن خود نداشته باشند.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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بازگشت رقابت به بازار خودرو
 بازار مبتني بر مطالبات و نيازهاي مردم در بخش هاي 
گوناگون ايمن سازي، رويكردهاي زيست محيطي، 
قيمت مناس��ب و عرضه مطلوب صورت نگيرد. بر 
اساس اين گزاره هاي درست، نمايندگان مجلس از 
س��ال هاي قبل به دنبال راهكاري بودند كه مبتني 
برآن هم در نظامات كلي عرضه و تقاضا در بازار خودرو 
تصميم سازي هاي مناسبي صورت گيرد، هم رقابت 
به اين بازار بازگردد و انحصارات كاهش پيدا كند و هم 
اينكه نهايتا مردم محصولي با سطح كيفي مناسب 
را در اختيار داش��ته باش��ند. طرح واردات خودروي 
داخلي كه اي��ده ابتدايي آن از زم��ان مجلس دهم، 
ش��كل گرفته بود در مجلس يازدهم با رويكردهاي 
كارشناسي قابل توجه پيگيري شد. نمايندگان تالش 
كردند از دل گفت وگو و تبادل نظر با كارشناس��ان 
صنعت خودرو، تحليلگران اقتصادي و صاحب نظران 
صادراتي، رويك��ردي را برنامه ريزي كنند كه از يك 
طرف به كمك صنعت خودروسازي داخلي بيايد و 
فش��ار زايدالوصف فعلي را از دوش آنان بردارد و هم 
اينكه به مطالبات مردم براي بهره مندي از محصولي 
مناس��ب پاسخ دهد. در راس��تاي اين ضرورت هاي 
غير قابل ان��كار بحث واردات مح��دود خودروهاي 
خارجي با مورد توجه ق��رار گرفتن برخي گزاره ها و 
بايد ها در دستور كار مجلس قرار گرفت. نمايندگان 
در قالب ماده 4طرح س��اماندهي بازار خودرو تالش 
كردند اين واردات محدود را برنامه ريزي كنند. بعد 
از تصويب طرح در سال ۹۹، شوراي نگهبان ايراداتي 
را در خصوص تبصره هاي كلي اين ماده وارد دانسته 
بود. از جمله موارد مطروحه تعرفه صفر درصدي بود 
كه براي خودروهاي هيبريدي در نظر گرفته ش��ده 
بود. شوراي نگهبان اين تعرفه را مغاير سياست هاي 
كلي اصل44 قانون اساس��ي و حماي��ت از توليدات 
داخلي تفس��ير كرده و خواستار اصالح ان شده بود. 
نهايتا نماين��دگان اصالح��ات الزم را صورت دادند 
و طرح براي اظهارنظر نهايي راهي صحن ش��د. در 
صورت نظر مساعد نمايندگان و تصويب طرح، روند 
كلي واردات خودرو بر اساس موضوعاتي كه در بطن 
طرح بر روي آن تاكيد شده، آغاز خواهد شد. از جمله 
ضرورت هايي كه نماين��دگان در بطن اين طرح بر 
روي آن تاكيد كرده اند آن اس��ت كه واردات خودرو 
تنها از سوي افراد و شركت هايي مجاز خواهد بود كه 
اقدام به صادرات محصولي به خاخرج كرده باشند. 
قطعه سازان خودرو و ساير صادركنندگاني كه اقدام 
به صادرات محصول خود كرده باشند و تعهد ارزي 
نسبت به دولت نداشته باشند در ازاي ميزان صادراتي 
كه داش��ته اند مي توانند در خصوص واردات خودرو 
برنامه ريزي و اقدام كنند. از سوي ديگر نمايندگان 
تالش كرده اند كه در جريان واردات خودرو به هيچ 
عنوان از منابع ارزي دولتي استفاده نشود. هر گونه 
استفاده از منابع ارزي داخل و دولتي ممنوع است . اما 
در عين حال آن دسته از افرادي كه منابع ارزي ذخيره 
شده در خارج از كشور داشته باشند مي توانند از اين 
منابع براي واردات خودرو استفاده كنند. نمايندگان 
از طريق پيوند مناب��ع ارزي با بحث صادرات تالش 
كرده اند تا از اين طرح به عنوان اهرمي براي افزايش 
دامنه هاي صادراتي كش��ور استفاده كنند. از سوي 
ديگر از طريق تبصره هاي طرح به دنبال آن هستند 
كه زمين��ه اي را فراهم كنند كه آندس��ته از فعاالن 
اقتصادي كه منابع ارزي خود را در خارج از كش��ور 
سپرده كرده اند، تشويق ش��وند تا اين منابع را براي 
اين منظور استفاده كنند. اما اين طرح جداي از اثرات 
اقتصاد كالن در صنعت خودروسازي داخلي نيز منشأ 
اثرات مطلوبي خواهد شد. از يك طرف رقابت را به بازار 
خودروي كشور باز مي گرداند و خودروسازان داخلي 
را تشويق مي كند كه براي جلب توجه افكار عمومي 
گزاره ه��اي كيفي مطلوب تري را ب��ه كار بگيرند.از 
سوي ديگر اين ايده، نظام عرضه و تقاضاي خودرو را 
در وضعيت متعادل تري قرار مي دهد. از طريق توزان 
بخشيدن به نظام عرضه و تقاضا نوسانات قيمتي در 
بازار خودرو كاهش پيدا مي كند و نرخ خودرو با قيمت 
معقول تري در اختيار مردم قرار مي گيرد. در تبصره 3و 
4ماده 4طرح ساماندهي بازار خودرو به رويكردهاي 
نظارتي افزونتر توجه شده است. خودروهايي كه قرار 
است وارد بازار كشور شود بايد از يك طرف در ليست 
خودروهاي هيبريدي قرار داش��ته باشند و از سوي 
ديگر استانداردهاي مورد نظر را كسب كرده باشند. 
خوشبختانه استقبال تحليلگران و كارشناسان بازار 
خودرو با اين ايده نش��ان مي دهد ك��ه طرح واردات 
محدود خودروهاي خارجي مي تواند منش��أ اثرات 
مناسب در اقتصاد كشور شود.مجلس اعالم كرده كه 
موضوع بهبود شاخص هاي معيشتي را به عنوان يك 
اصل مد نظر قرار مي دهد. يك چنين طرح هايي در 
كنار تمام اثراتي كه در سطوح كالن اقتصادي دارند 
در حوزه موضوعات مرتبط با معيشت مردم نيز تبعات 

مطلوبي خواهند داشت.

2 انتصاب جديد 
در شهرداري تهران 

با حكم شهردار تهران، علي نصيري به عنوان سرپرست 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران و ابوالفضل فالح به 
عنوان سرپرست معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري 
تهران منصوب ش��دند. به گزارش ف��ارس، عليرضا 
زاكاني، ش��هردار تهران در حكم��ي علي نصيري را 
به عنوان سرپرست س��ازمان پيشگيري و مديريت 
بحران ش��هر تهران منصوب كرد. پيش از اين رضا 
كرمي محمدي عهده دار اين مسووليت بود. همچنين 
با حكم ش��هردار تهران، ابوالفضل ف��الح به عنوان 
سرپرست معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري 
تهران منصوب شد. پيش از اين عبدالحميد امامي 

معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران بود.

پيشنهاد افزايش وام خريد مسكن 
روي ميز دولت

محمود ش��ايان، مديرعامل بانك مس��كن از ارايه 
پيش��نهاد افزايش وام خريد مسكن از محل اوراق 
حق تقدم به شوراي پول و اعتبار خبر داد. شايان در 
گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: با توجه به وضعيت 
بازار مسكن، پيشنهاد افزايش وام خريد مسكن از 
محل اوراق حق تقدم را به شوراي پول و اعتبار ارايه 
كرده ايم. وي ادامه داد: اين پيش��نهاد توسط بانك 
مركزي در حال بررس��ي است و اميدواريم شوراي 
پول و اعتبار با افزايش س��قف وام خريد مسكن از 
محل اوراق موافقت كند. وي در پاسخ به اينكه چه 
ميزان افزايش وام مذكور را پيشنهاد داده ايد، يادآور 
شد: اين موضوع بايد بررس��ي شود و پس از نهايي 

شدن آن را اعالم خواهيم كرد.
به گزارش تسنيم، در حال حاضر مبلغ وام خريد 
مس��كن از محل اوراق حق تقدم در تهران 2۰۰ 
ميلي��ون تومان ب��راي زوجين اس��ت. همچنين 
متقاضي مي تواند 4۰ ميليون تومان نيز وام جعاله 
درياف��ت كند ك��ه مجموع وام ب��ه 24۰ ميليون 
تومان افزايش مي يابد. اين وام در مراكز استان و 
شهرهاي باالي 2۰۰هزار نفر براي زوجين 16۰ 
ميليون تومان و براي س��اير شهرها 12۰ ميليون 
تومان براي زوجين اس��ت. نرخ س��ود تسهيالت 
خريد مسكن از محل اوراق حق تقدم براي مناطق 
خارح از بافت فرس��وده شهري 17.5 درصد و در 
مناطق بافت فرس��وده ش��هري 16 درصد است. 
ميزان اقس��اط ماهان��ه وام 2۰۰ ميليون توماني 
خريد مسكن در ش��هر تهران حدود 3.3 ميليون 
تومان است. ميزان س��ود اين وام در بازپرداخت 

12 ساله حدود 28۰ ميليون تومان خواهد بود.

گرانفروشي پروازهاي اربعين 
در كنار قيمت هاي نجومي

در حالي كه قيمت پروازهاي اربعين روز گذشته اعالم 
شد، برخي ايرالين هاي داخلي اقدام به عرضه اين 
بليت باالتر از نرخ مصوب در كنار قيمت هاي نجومي 
ايرالين هاي خارجي كرده اند. به گزارش ايسنا، پس 
از اعالم رسمي توافق دو كش��ور ايران و عراق براي 
اعزام 3۰ هزار زائر ايراني آن هم فقط از طريق مرزهاي 
هوايي دو كشور، روز گذشته قيمت بليت پروازهاي 
اربعين اعالم شد. محمدحسن ذيبخش – سخنگوي 
سازمان هواپيمايي كشوري- در گفت وگو با ايسنا 
در اين باره اعالم كرد: براس��اس توافق هاي صورت 
گرفته بين سازمان هواپيمايي كشوري و شركت هاي 
هواپيمايي داخلي مقرر شد بليت پروازهاي اربعين 
كمتر از پنج ميليون تومان به زائران ايراني فروخته 
ش��ود. وي افزود: البته اين قيمت مورد توافق تنها 
براي بازه زماني تعيين شده يعني از 28 شهريورماه 
تا 1۰ مهرماه است كه ايرالين ها موظف به اجراي آن 
هستند و پروازهاي اربعين بايد در قالب اين توافق از 
شش فرودگاه بين المللي امام خميني )ره(، مشهد، 

شيراز، اهواز، تبريز و اصفهان انجام شود.
اين خبر در حالي اعالم شد كه بازار پروازهاي اربعين 
وضعيت ديگري دارد و ب��ا وجود اينكه 1۰ روز تا آغاز 
بازه زماني تعيين شده براي اجراي اين توافق )فروش 
بليت هواپيما به قيمت كمتر از پنج ميليون تومان( باقي 
مانده است، برخي از ايرالين هاي بليت پروازهاي خود 
را باالتر از سقف نرخي تعيين شده عرضه كرده اند. به 
عنوان مثال يكي از ايرالين ها قيمت بليت هواپيماي 
تهران-نجف در روز چهارش��نبه 31 شهريور ماه را 
پنج ميليون و 2۹2 هزار تومان تعيين كرده اس��ت 
و جالبت��ر اينكه چرا اين پرواز تنه��ا پرواز چارتري 
بوده و دقيقا يكي از تنها پروازهايي بوده كه باالتر از 
نرخ مصوب عرضه شده است.   در كنار شركت هاي 
هواپيمايي داخلي نيز ايرالين هاي خارجي نيز در 

اين بازار با نرخ هاي نجومي شان جوالن مي دهند. 

دو هفته از تاييد مصوبه موسوم به ساخت ساالنه يك ميليون مسكن در شوراي نگهبان گذشت

تاخير در ابالغ قانون جهش  توليد  مسكن 

مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران: 

ساختمان هاي پايتخت دوستدار محيط زيست مي شوند
مديركل معماري و س��اختمان ش��هرداري تهران با 
اعالم الزم االجرا بودن مصوبه توسعه ساختمان سبز 
و معماري پايدار در تهران، گفت: با اجراي اين مصوبه، 
ساختمان هاي شهر، دوستدار محيط زيست مي شوند.

به گزارش مه��ر، مهدي صالحي با اع��الم خبر ابالغ 
مصوبه توسعه ساختمان س��بز و معماري پايدار در 
شهر تهران به شهرداري هاي مناطق، گفت: افزايش 
جمعيت و گس��ترش بي رويه ش��هرها و به دنبال آن 
افزايش ساخت و ساز، موجب كاهش منابع طبيعي 
و آلودگي محيط زيست شده است. اكنون كه جهان 
درگير مشكالتي از جمله كمبود منابع انرژي، بحران 
آلودگي هوا، افزايش روزافزون جمعيت و مش��كالت 
زيست محيطي است، حركت به سمت توسعه پايدار 
امري مهم و ضروري به ش��مار مي رود و در اين ميان 
اجراي ساختمان سبز و معماري پايدار، يكي از عوامل 
تحقق توسعه پايدار است. وي با تأكيد بر توجه ويژه 
به ساختمان سبز، انس��ان و محيط زيست ادامه داد: 
اين نوع ساختمان سازي كمترين آلودگي و مداخله 
را در محيط زيس��ت دارد و مهم ترين مس��اله در آن، 
حفاظت از محيط زيست و س��المت انسان ها است. 
صالحي تصريح كرد: با افزايش مشكالت دنياي مدرن، 
اجراي ساختمان سبز و معماري پايدار نيز در اولويت 
سياس��ت هاي كشورهاي توس��عه يافته قرار گرفت. 
اس��تفاده از اين نوع معماري، چه در ساختمان هاي 
جديد و چه در ساختمان هاي قديمي، مزاياي زيست 
محيطي، اقتصادي و اجتماعي زيادي را به همراه دارد.

وي افزود: شهرداري تهران به منظور هدايت ساخت 
و س��از به س��مت توسعه ساختمان س��بز و معماري 
پايدار و افزايش كيفيت بناها، پس از انجام مطالعات 
و بررسي هاي كارشناسي، اليحه اي را با هدف كاهش 
آسيب به محيط زيس��ت و منابع انرژي تهيه كرد كه 
با همكاري كميس��يون هاي تخصصي شوراي شهر 
پس از برگزاري جلس��ات متعدد و انجام بررسي هاي 
كارشناسي در مرداد ماه سال جاري به تصويب رسيد.

مدي��ركل معماري و س��اختمان ش��هرداري تهران 
با تأكيد بر اينكه مصوبه توس��عه س��اختمان س��بز و 
معماري پايدار در ش��هر تهران هم اكنون الزم االجرا 
اس��ت، گفت: اولين گام در راس��تاي عملياتي شدن 
اين مصوبه، اجراي مديريت س��بز در ساختمان هاي 
تحت پوشش شهرداري تهران است كه بر اين اساس 

شهرداري مي بايس��ت نسبت به بهينه سازي مصرف 
انرژي و توس��عه انرژي هاي تجديدپذير و تعيين رده 
انرژي و اخذ گواهي مميزي اقدام و شناسنامه انرژي 
ساختمان هاي تحت پوش��ش را تهيه كند. وي ادامه 
داد: بر مبناي اين مصوبه، شهرداري تهران، بايد نسبت 
به تهيه و ابالغ اس��ناد راهبردي و اجرايي ظرف مدت 
حداكثر 6 ماه اقدام كرده و در گام بعدي ظرفيت هاي 
ترويجي، اطالع رساني و آموزش جهت ارتقاي آگاهي 

شهروندان را براي استفاده از اين اسناد فراهم كند.
صالحي با اش��اره بر ضرورت حمايت از جهت گيري 
ساختمان س��ازي در ش��هر تهران به سمت توسعه 
س��اختمان س��بز، اظهار داش��ت: در همين راستا 
مش��وق هاي الزم ب��راي س��ازندگان و مال��كان 
ساختمان هايي كه ضوابط و الزامات محيط زيستي 
را رعاي��ت مي كنن��د، در اين مصوبه پي��ش بيني و 

تصويب شده است.
مديركل معماري و س��اختمان ش��هرداري تهران 
تصريح كرد: با توجه به اقداماتي كه در س��طح ملي 
و ش��هري به منظور مديريت منابع ان��رژي در حال 
انجام است، ش��هرداري تهران نيز به منظور پايش و 
سطح بندي ساختمان هاي سبز بر اساس معيارهاي 
مبح��ث 1۹ مق��ررات مل��ي س��اختمان، اطالعات 
رده بندي انرژي ساختمان هاي جديداالحداث را در 

سامانه اي ملي و شهري ثبت خواهد كرد.
وي افزود: از آنجايي كه معم��اران در ترويج احداث 
ساختمان س��بز و اجراي معماري پايدار و به تبع آن 
افزايش كيفيت س��اخت و ساز، نقش بسزايي دارند، 
ساز و كارهاي تشويقي و ترويجي معماري ساختمان 
سبز در شهر تهران با رعايت حقوق شهروندان تهيه 
خواهد شد. صالحي، احداث اتاقك پسماند به منظور 
تفكيك زباله از مبدا و بازيافت يا دفع اصولي مصالح 
ساختمان هاي در حال تعميرات يا بازسازي را از ديگر 
الزامات مصوبه »توسعه س��اختمان سبز و معماري 

پايدار در شهر تهران« عنوان كرد.
وي با بيان اينكه با اجراي اين مصوبه، صنعت ساخت 
و ساز در پايتخت در مسير حفاظت از محيط زيست 
حركت خواهد كرد و س��اختمان هاي شهر، دوستدار 
محيط زيست مي ش��وند، گفت: راهبري اجراي اين 
مصوبه بر عهده كميته برنامه ريزي و راهبري توسعه 
ساختمان سبز و معماري پايدار شهر تهران متشكل از 

معاون شهرسازي و معماري )رييس كميته(، معاون 
خدمات شهري و محيط زيست، معاون مالي و اقتصاد 
شهري، معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني و 
امور ش��ورا، نماينده تام االختيار مركز تحقيقات راه، 

مسكن و شهرسازي، نماينده تام االختيار سازمان نظام 
مهندسي استان تهران، نماينده تام االختيار اداره كل 
حفاظت محيط زيست استان تهران و نماينده شوراي 

اسالمي شهر تهران به عنوان ناظر خواهد بود.

برابر رای شماره 140060310004003248 – 1400/04/08 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک بابل تصرفات مالکانه و باال معارض خانم سید زینب مقیمی درزی فرزند سید یعقوب به شماره شناسنامه 
2 و ش�ماره 3739552-206 صادره از بابل نسبت به شش�دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 194/76 مترمربع پالک 
2819/397/669 – اصلی واقع در درزیکال نصیرائی بخش یکشرق بابل خریداری از آقای سید جعفر حسینی نژاد درزی محرز گردیده است .

لذ به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
م الف: 1183093

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/20          تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/04

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

سید مهدی حسینی کریمی - سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

برابر رای شماره 140060310004003131 – 1400/04/05 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک بابل تصرفات مالکانه و باال معارض آقای علی مهری  فرزند محمد به شماره شناسنامه 1188 و شماره 0792503058 
صادره از س�بزوار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 1036/35 مترمربع پالک 7816/2160 – اصلی واقع 

در سیاهکال محله بخش یکشرق بابل خریداری از خانمها فاطمه صغری،مولود شکوفه شهرت همگی امامی کالئی محرز گردیده است .
لذ به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
م الف: 1186659

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/20     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/04

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

سید مهدی حسینی کریمی - سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل



يك��ي از ويژگي ه��اي مثبت��ي ك��ه طرف��داران و 
دارندگان ارزهاي ديجيتال همواره به آن مي بالند 
و از آن صحب��ت مي كنن��د، غيرقابل توقيف  بودن 
دارايي هاي ش��ان اس��ت. تصور همه م��ا از ماهيت 
غيرمتمركز ارزهاي ديجيتال اين است كه هيچ كس 
نمي تواند اين ارزها را كنترل يا مصادره كند؛ اما در 
حقيقت خبرهايي كه از مصادره ارزهاي ديجيتال 
مي شنويم شايعه نيستند و اين اتفاق واقعًا در جهان 
مي افتد. ام��ا چگونه مي توان ارزه��اي ديجيتال را 
مصادره كرد؟ در ماه ژوييه، اخباري مبني بر كشف و 
ضبط ۱۸۰ ميليون پوند ارز ديجيتال از سوي پليس 
متروپوليتن انگلس��تان منتشر ش��د. اين در حالي 
اس��ت كه تنها چند هفته پيش از آن، ۱۱۴ ميليون 
پون��د ارز ديجيت��ال ديگر هم از س��وي پليس اين 
كشور توقيف ش��ده بود. به همين بهانه، وب سايت 
The Block مصاحبه اي را با كارشناسان مربوطه 
انج��ام داده و از آنه��ا درمورد نح��وه دقيق توقيف 
چنين مبالغ گس��ترده اي پرس وجو كرده اس��ت. 
رايان رادلوف، مديرعامل يك شركت سرمايه گذاري 
ارزه��اي ديجيتال، در يك��ي از مصاحبه هاي اخير 
خود به وضوح همين طرز تفكر را افش��ا كرده است. 
او گفت: »من شخصًا بيت كوين هاي آزاد خودم را 
دارم. حاال شما بياييد و سعي كنيد كه آن را از من 
بگيريد. هيچ راهي وجود ن��دارد كه بتوانيد آنها را 
از دست من بيرون بياوريد. فرقي نمي كند كه كل 
اين سيستم از كار بيفتد يا نه؛ من بيت كوين هاي 
خودم را دارم و شما هم نمي توانيد كاري برخالف 
اين انجام دهيد.« با وجود چنين تصوراتي، خيلي 
جالب اس��ت كه ح��اال مي بينيم پليس توانس��ته 
چنين مبال��غ هنگفتي را از مجرمان مصادره كند. 
نه تنه��ا در انگلي��س، بلكه در سراس��ر جهان هم 
چنين توقيف هايي در حال انجام اس��ت. مقامات 
كره جنوب��ي در اواخر ماه ژوئ��ن ۴۷ ميليون دالر 
بيت كوين كش��ف و ضبط كردند. در اوايل همان 
م��اه، اداره تحقيقات فدرال امريكا توانس��ت ۲.۳ 
ميليون دالر بيت كوين را كه به هكرهاي كولونيال 
پايپ الين پرداخت شده بود، پس بگيرد. واقعيت 
اين است كه اگر مجرماني كه با ارزهاي ديجيتال 
معامله مي كنن��د مورد تعقيب قضايي قرار  گيرند، 
داراي��ي ديجيتال آنها ه��م اغلب به اندازه س��اير 
دارايي هاي غيرديجيتال مانن��د جواهرات و پول 

نقد آسيب پذير و قابل توقيف خواهد بود.

      روش هاي مصادره دارايي هاي ديجيتال
البته اينها به  اين معنا نيس��ت كه نهادهاي قانوني 
براي پيگي��ري و توقيف دارايي ه��اي ديجيتال، با 
هيچ چالش��ي روبرو نمي ش��وند؛ نهادهاي قانوني 
براي توقيف ارزهاي ديجيتال با مش��كالتي مواجه 
هستند كه مختص اين ارزهاست و از ماهيت ذاتي 

آنها نشات مي گيرد. به عقيده برخي از كارشناسان، 
اس��تفاده از واژه »توقيف« براي ارزهاي ديجيتال، 
كمي گمراه كننده اس��ت. آيدان الركين، بازپرس 
س��ابق جنايي، بنيان گ��ذار و مديرعامل ش��ركت 
بازيابي دارايي اِس��ت رياليتي، كه در حوزه ارزهاي 
ديجيت��ال ه��م متخصص اس��ت، در اين خصوص 
توضيح مي دهد كه آنچه در اينگونه موارد كش��ف 
و ضبط مي ش��ود، ارز ديجيتال نيس��ت؛ بلكه ابزار 
كنترل آنهاست. او در اين رابطه مي گويد: »شما در 
واقع بيت كوي��ن را توقيف نمي كنيد. بيت كوين در 
بالك چين قرار دارد؛ بيت كوين يك نرم افزار و يك 
كد است. آنچه شما توقيف مي كنيد، كليد خصوصي 
يا ابزار كنترل و دسترسي به آن دارايي است. برخي 
افراد توقيف دارايي هاي ديجيتال را به توقيف زمين 
و امالك از س��وي دولت تشبيه مي كنند. شما واقعًا 
س��اختمان را توقيف نمي كنيد؛ اما قفل  درهاي آن 
را ع��وض مي كنيد، يا حكم مص��ادره را براي زمين 
دريافت مي كنيد تا كسي نتواند آن را معامله كند يا 
بفروشد.« الركين دو سناريوي مختلف را كه پليس 
هنگام تالش ب��راي توقيف ارزهاي ديجيتال با آنها 
مواجه مي شود، توصيف كرده است. سناريوي اول 
و س��اده تر، حالتي است كه پليس شواهد مربوط به 
فعاليت هاي غيرقانوني مرتبط با ارزهاي ديجيتال 
را جم��ع آوري كرده و متوجه ش��ده ك��ه مجرمان 
تحت پيگيري، در يك صرافي شناخته ش��ده فعال 
هستند و معامالت خود را در آن انجام دهند. الركين 
در اين خصوص مي گويد: »اين سناريو هيچ تفاوتي 
با پيداكردن فاكتور يك صن��دوق امانات ندارد. ما 
با ش��خص ثالث��ي )صرافي متمركز( ك��ه دارايي را 
در اختي��ار دارد تماس مي گيري��م، حكم دادگاه را 
درياف��ت مي كنيم و حكم تعليق ي��ا توقف فعاليت 

ش��خص ثالث را صادر مي كنيم. ش��خص ثالث هم 
معمواًل از دستورالعمل هاي قانوني تبعيت مي كند 
و ب��راي انتقال مالكي��ت دارايي ه��اي ديجيتال به 
حس��ابي كه در كنترل نهادهاي قانوني است اقدام 
مي كند يا امكان دسترسي نهاد قانوني به دارايي هاي 
ديجيتال را فراهم مي كند. سناريوي دوم پيچيده تر 
از سناريوي اول است. در اين سناريو، مجرم ارزهاي 
ديجيتال را در كيف پول س��خت افزاري خصوصي 
خود ذخيره كرده اس��ت. در اين حالت، دسترسي 
به دارايي ديجيتال كاماًل محدود ش��ده و منوط به 
داشتن عبارات بازيابي است. عبارات بازيابي شامل 
فهرس��تي از كلمات با يك ترتيب خاص است. اين 
كلمات تمام آن چيزي هستند كه براي بازيابي يك 

كيف پول موردنياز است.
زيهاو ژو، مدير ش��ركت س��رمايه گذاري اكتاپوس 
ونچرز كه س��رمايه گذار شركت تحليل بالك چين 
اليپتي��ك ه��م هس��ت، مي گوي��د: »ارز ديجيتال 
نمي تواند به ناگاه از حساب شما محو شود و به آدرس 
ديگري منتقل شود؛ اما آنچه سازمان ها مي توانند 
انجام دهند، رديابي دارايي اس��ت. آنه��ا با رديابي 
متوجه مي شوند كه فرد موردنظرشان شما هستيد؛ 
سپس لپ تاپتان را توقيف مي كنند و شما را وادار به 
افشاي كليد خصوصي تان مي كنند.« ژو در اين باره 
مي گويد كه به دست آوردن كليدهاي خصوصي )كه 
براي كنترل ارزهاي ديجيتال استفاده مي شوند(، 
»سخت ترين مرحله« فرآيند توقيف است. البته اين 
كار به كمترين ميزان عمليات فني هم احتياج دارد.

پلي��س با ه��دف ردياب��ي ارزه��اي ديجيت��ال، با 
ش��ركت هاي تجزيه و تحلي��ل بالك چيني مانند 
اليپتيك و چيناليسيس همكاري مي كند. گراهام 
مك نالتي، معاون كميس��ر پلي��س متروپوليتن در 

بيانيه خ��ود با اعالم توقيف اي��ن ارزهاي ديجيتال 
و معرفي آن به عنوان بخش��ي از تحقيقات مستمر 
در مبارزه با پول ش��ويي بين المللي گفت: »افسران 
و واحده��اي متخص��ص و آموزش دي��ده با وجود 
تالش هاي مستمر مجرمان براي پنهان كردن اين 
دارايي ه��ا، موفق به رديابي آنها ش��ده اند.« پليس 
متروپوليتن در هيچ گزارش و اخباري نحوه عملكرد 
خود را در توقيف ۱۸۰ ميلي��ون پوندي كه در ۱۳ 
ژوييه انجام ش��د، فاش نكرده اس��ت؛ اما يك منبع 
موثق به وب س��ايت The Block گزارش داده كه 
اين فرآيند با دستيابي پليس به كليدهاي خصوصي 
انجام شده اس��ت. بنابراين اين احتمال وجود دارد 
كه دارايي هاي ديجيت��ال، در كيف پول خصوصي 
نگهداري ش��ده باش��ند و پليس به اي��ن كيف پول 
دسترس��ي پيدا كرده باش��د. همين فرد افزود كه 
دارايي هاي توقيف شده، به كيف پول تحت كنترل 

نهادهاي قانوني منتقل شده است.
در ماه ژانويه ب��ود كه پليس انگليس براي محافظت 
از ارزهاي ديجيتال مصادره ش��ده، همكاري خود را 
با كوماينو كه يك پلتفرم ارايه دهنده خدمات اماني 
ارزهاي ديجيتال است و از سوي بانك ژاپني نومورا 
حمايت مي شود، آغاز كرد. آماندا ويك، رييس امور 
حقوقي چيناليس��يس و مشاور ارش��د سياسي در 
شبكه مبارزه با جرايم مالي مي گويد روش هايي براي 
دستيابي به كيف پول هاي سخت افزاري وجود دارد. 
يكي از اين روش ها، »همكاري يك شخص با پليس و 
ارايه اطالعات الزم« است و روش ديگر، فرآيندهاي 
قانوني اس��ت كه به پليس اجازه مي دهد گوش��ي يا 
لپ تاپ اش��خاص را بگردد و كليدهاي خصوصي را 
در آنها جس��ت وجو كند. او در اي��ن رابطه مي گويد: 
»مجرمان براي پنهان كردن ارزهاي ديجيتال خود، از 
همان تكنيك هايي استفاده مي كنند كه تا پيش از اين 
براي پنهان كردن ارزهاي فيات استفاده مي كردند. 
هنگامي كه در نهادهاي قانوني مسوول بودم، عبارات 
بازياب��ي را در خانه مردم پي��دا مي كرديم.« اهميت 
عملكرد سريع در يافتن كليدهاي خصوصي و كيف 
پول ارزهاي ديجيتال، باعث فشار بر نهادهاي قانوني 
شده است. او در اين خصوص مي گويد: »ما بارها با 
مواردي مواجه شده ايم كه پليس عبارات بازيابي را 
ضبط كرده، اما فرد ديگري كه با متهم هم دست بوده 
هم يك نس��خه از كليد خصوصي يا عبارت بازيابي 
را در اختيار داش��ته است. در همان مدت زماني كه 
پليس در حال طي كردن مراحل توقيف و بازداشت 
بوده، اين ش��خص وارد كيف پول شده و يك كليد 
جديد توليد ك��رده و دارايي ه��ا را به جاي ديگري 
منتقل كرده اس��ت. بنابراين مهم ترين چيزي كه 
ما در ح��ال حاضر با نهادهاي دولت��ي روي آن كار 
مي كنيم، اين اس��ت كه در لحظه اي كه در صحنه 

حضور داريم بتوانيم دارايي ها را منتقل كنيم.«
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تنها ۱۰ درصد از كاربران فعلي اپل 
تمايل به خريد آيفون ۱۳ دارند

نتايج نظرس��نجي انجام ش��ده در امريكا نش��ان 
مي دهد ك��ه تنها ۱۰ درص��د از كارب��ران فعلي 
گوش��ي هاي آيف��ون تمايل به خري��د آيفون ۱۳ 
دارند و ۶۴ درصد چنين قصدي ندارند كه موبايل 
قديمي خ��ود را تعوي��ض كنن��د، ۲۶ درصد نيز 
هنوز تصميمي در اين رابط��ه نگرفته اند. در اين 
نظرسنجي كه ۱۸۰۰ نفر از صاحبان گوشي هاي 
آيفون در آن ش��ركت كرده اند، از هر ۱۰ نفر كاربر 
آيفون تنها يك نفر قصد خريد آيفون ۱۳ را دارد. 
طبق اطالعات منتشرش��ده گوش��ي هاي آيفون 
۱۳ احتماال مجهز به قابلي��ت ارتباط ماهواره اي 
با ماهواره هاي مدار پايين در ش��رايط اضطراري 
در برخ��ي مناطق بوده و از دوربي��ن بهبوديافته، 
باتري بزرگ تر و پردازنده س��ريع تر بهره مي برد. 
۲۷ درصد از اف��راد تمايل به خريد گوش��ي هاي 
آيفون ۱۳ به خاطر برخورداري گوشي از قابليت 
ارتب��اط ماه��واره اي، ۲۶ درصد از آنه��ا به دليل 
وجود قابليت تصويرب��رداري و فيلمبرداري بهتر 
اين گوش��ي ها، ۱۵ درصد به دلي��ل بهره مندي 
از باتري بزرگ ت��ر و ۱۴ درصد باقي مانده به دليل 
پردازنده سريع تر اين گوشي ها، چنين تصميمي 
گرفته  است. نظرسنجي  ديگري كه در انگلستان 
منتشر شده، نيز نشان مي دهد كه تنها ۱۹ درصد 
از ۲۰۰۰ نف��ر از صاحبان گوش��ي هاي آيفون كه 
در اين نظرس��نجي ش��ركت كرده اند، مصصم به 
خريد گوش��ي هاي آيفون ۱۳ هس��تند. در مورد 
برخورداري گوشي هاي آيفون ۱۳ از قابليت ارتباط 
ماه��واره اي بايد بگوييم طبق برخي از ش��ايعات 
منتشرش��ده كاربران اين گوشي ها تنها در مواقع 
اضطراري مي توانند از اين قابليت بهره مند شوند 
و گزارش ه��اي ديگري نش��ان مي دهد كه وجود 
يا ع��دم وجود اين قابليت در پرچ��م داران جديد 
آيفون اصاًل هنوز مش��خص نيست. از ميان موارد 
بهبوديافت��ه دوربين گوش��ي هاي جديد آيفون 
مي توان به برخورداري از لنز بزرگ تر، سنسورهاي 
بهبوديافته، لنز اولتراوايد جديد با قابليت فوكوس 
خ��ودكار در حالت عكس برداري پ��رو و برخي از 
 ProRes video بهبوده��اي نرم افزاري مث��ل
براي ضبط ويديوهايي كه كمتر فش��رده شوند و 
در هنگام فشرده س��ازي آنها اطالعات كمتري از 
بين ب��رود. طبق اطالعات منتشرش��ده ظرفيت 
باتري آيفون ۱۳ پرو مكس نس��بت به آيفون ۱۲ 
پرو مكس ۱۸ تا ۲۰ درصد و ظرفيت باتري آيفون 
۱۳ پرو نسبت به آيفون ۱۲ پرو ۱۰ درصد افزايش 
يافته است؛ البته با استناد به شايعات منتشرشده 
به دليل برخ��ورداري آيفون ۱۳ پرواز نمايش��گر 
۱۲۰ هرتزي، انتظار مي رود عمر باتري آن نسبت 
به مدل آيفون ۱۲ پرو چندان افزايش نيافته باشد. 
انتظار مي رود اپ��ل در تاريخ ۱۴ س��پتامبر )۲۳ 
ش��هريور( در رويدادي از پرچم داران جديد اپل و 

اپل واچ سري ۷ رونمايي كند.

فعاليت آزمايشي گروه ها 
در توييتر آغاز شد

توييت��ر آزماي��ش جهان��ي اب��زاري ب��ه ن��ام 
Communities را آغ��از ك��رد ك��ه قابليتي 
مش��ابه گروه هاي فيس بوك داشته و به كاربران 
امكان مي ده��د به گروه��ي از كارب��ران داراي 
عاليق مش��ترك توييت ارسال كنند. به گزارش 
ايس��نا، توييتر در يك پس��ت وبالگ اعالم كرد 
 Communities بعضي از كاربران مي توانند
را ايجاد كنند و امكانات بيشتر در ماه هاي آينده 
اضافه خواهد شد. اين شركت شمار كاربراني كه 
مي توانند به صورت آزمايشي گروه تشكيل دهند 
را اع��الم نكرد اما هر كارب��ري در صورت دعوت 
ش��دن، مي تواند به گروه ملحق شود. گروه ها به 
صورت عمومي قابل مشاهده هستند با اين حال 
در مرحله فعلي افراد براي پيوستن به يك گروه 
بايد از يك عض��و يا مدير گ��روه دعوت دريافت 
كنند. اين شركت ش��بكه اجتماعي در ماه هاي 
اخير قابليت هاي جديدي عرضه كرده كه شامل 
سرويس اشتراكي سوپر فالوز و اتاق هاي صوتي 
زنده بوده اس��ت تا با ركود چند س��اله كس��ب و 
كارش را متح��ول كن��د. فيس بوك ك��ه رقيب 
بزرگ تر توييتر است، ابزار گروه ها را كه مي تواند 
خصوصي يا عمومي باش��د را از سال ۲۰۱۷ يك 
اولويت استراتژيك قرار داده است. اما گروه هاي 
فيس بوك براي انتشار اطالعات نادرست سياسي 
و س��المتي و س��ازمان دهي فعاليتهاي افراطي 
اس��تفاده ش��ده اند كه موجب ش��ده است اين 
ش��ركت تغييراتي را براي ان��واع گروه هايي كه 
به كاربران توصي��ه مي كند، صورت دهد. توييتر 
اعالم ك��رد مقررات خود را تنظي��م خواهد كرد 
و اقدامات��ي ش��امل طراحي روش هاي��ي براي 
شناسايي گروه هايي كه ممكن است مشكل ساز 
ش��وند را انجام مي دهد تا كارب��ران را در فضاي 
گروه ها ايمن نگه دارد. به گفته ديويد ريگان، يكي 
از مديران محصول توييتر، بعضي از گروه هاي كه 
توييتر در مرحله اوليه آزمايش مي كند پيرامون 
صحبت درب��اره موضوعاتي نظير هوا، س��گ ها، 
اسنيكرز، مراقبت پوستي و ستاره شناسي هستند 
و گروه هاي بيشتري در راه خواهند بود. كاربران 
به عنوان ناظر گروه عمل كرده و اس��تانداردها را 
براي گروه هايش��ان تعيين و اج��را مي كنند. در 
طول اين آزمايش، توييتر ناظران گروه ها را تاييد 
كرده و با آنه��ا همكاري خواهد كرد. بر اس��اس 
گزارش رويترز، يك سخنگوي توييتر گفت: اين 
شركت در يك سال گذشته تحقيقاتي انجام داده 
و با كارشناسان مشورت كرده تا درك بهتري از 
چگونگي استفاده و موارد احتمالي سوءاستفاده 

از گروه ها در توييتر داشته باشند.

اينفلوئنسرهاي آلماني ملزم به 
برچسب زني محتواي تبليغاتي شدند
دادگاه��ي در آلم��ان ب��ا راي خود اينفلوئنس��رهاي 
اينس��تاگرامي را موظف كرده محتواي تبليغاتي را با 
برچسب در پلتفرم مشخص كنند. به گزارش خبرگزاري 
مهر به نقل از رويترز، طبق رأي دادگاهي عالي در آلمان، 
اينفلوئنسرهاي شبكه هاي اجتماعي كه از شركت ها 
براي تبليغ محصوالتشان پول دريافت مي كنند بايد 
پست هاي حاوي چنين محتوايي را با برچسبي خاص 
مشخص كنند. اينفلوئنسرها هزاران فالوئر دارند و براي 
تبليغ كاالها در اينستاگرام مبالغ هنگفتي از شركت ها 
دريافت مي كنند. اي��ن رأي دادگاه ف��درال آلمان در 
خصوص پرونده ۳ اينفلوئنسر اينستاگرامي بود. طبق اين 
رأي اگر اينفلوئنسري از شركتي دستمزد نگيرد، مي تواند 
بدون برچسب تبليغات محصول را نشان دهد. دادگاه در 
خصوص يك اينفلوئنس��ر اعالم كرد كه از آنجا كه وي 
براي تبليغ يك برند مربا پول دريافت كرده بايد در اين 
باره شفاف سازي مي كرده است. اما دادگاه پرونده هاي 
يك مجري تلويزيوني و يك اينفلوئنسر ديگر كه درباره 
يك اسباب بازي پستي منتشر كرده بودند را رد كرد. زيرا 
آنها پولي از شركت توليد كننده اسباب بازي براي تبليغ 
دريافت نكرده بودند. بنابراين مجبور نبودند به پست هاي 
خود برچس��ب تبليغاتي اضافه كنند. س��ال گذشته 
اينستاگرام به توافقي با سازمان رقابت و بازارهاي انگليس 
)CMA( دست يافت تا با تبليغات پنهان اينفلوئنسرها 

درتصاوير و ويدئوهاي اينستاگرامي مقابله كند.

خريدهاي كوچك شركت هاي 
فناوري امريكا بررسي مي شود

كميسيون فدرال تجارت امريكا قصد دارد هفته آينده 
جلسه اي براي استماع اطالعات مربوط به خريدهاي 
كوچك برخي شركت هاي فناوري اين كشور برگزار 
كند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، برخي 
خريدهاي شركت هايي مانند اپل و فيس بوك تا بدان 
حد كوچك و جزيي است كه نگراني در مورد احتمال 
انحصارطلبي تجاري و آسيب زدن به منافع رقبا ايجاد 
نمي كند. اما ظاهراً كميسيون فدرال تجارت امريكا ديگر 
چنين ديدگاهي ندارد. نشست هاي كميسيون يادشده 
در اين زمينه بعد از آغاز به كار ليناخان به عنوان رييس 
جديد آن در ماه ژوئن آغاز شده است. قرار است هفته 
آينده پنج كميسيونر اين كميسيون خط مشي هاي 
دولت ترامپ در زمينه خريدهاي كوچك شركت هاي 
فناوري را از نو بررسي كنند تا مشخص شود آيا بايد 
در اي��ن زمينه و به خصوص در مورد ادغام غول هاي 
فناوري با تأمين كنندگان خدمات آنها بازنگري شود 
يا خير. در اين جلسه استماع خريدهاي كوچك برخي 
شركت هاي بزرگ فناوري امريكا بررسي مي شود كه از 
جمله آنها مي توان به گوگل، اپل، آمازون، فيس بوك و 
مايكروسافت هم اشاره كرد. اين شركت ها هنوز در 

اين زمينه واكنشي از خود نشان نداده اند.

هشدار سناتور امريكايي به آمازون 
براي مقابله با دروغ هاي كرونايي

اليزابت وارن سناتور امريكايي به شركت آمازون هشدار 
داد كه بايد براي مقابله با انتش��ار اخب��ار دروغ در مورد 
ويروس كرونا تالش هاي بيشتري انجام دهد. به گزارش 
مهر به نقل از انگجت، يك ماه قبل از آغاز تعطيلي هاي 
مربوط به ويروس كرونا در غرب امريكا در مارس سال 
۲۰۲۰، ش��ركت آمازون ق��ول داد از فروش و ارس��ال 
محصوالتي كه در آنه��ا ادعاهايي دروغ در مورد درمان 
ويروس كرونا مطرح شده، جلوگيري كند. اما برخي از 
اين كاالها باز هم توسط آمازون ارسال شدند. بررسي ها 
نشان مي دهد هنوز هم از طريق شركت آمازون كاالهايي 
به فروش م��ي رود كه حاوي اطالع��ات دروغ در مورد 
ويروس كرونا و واكسن هاي آن هستند. اين كاالها هنوز 
در صورت جست وجو در آمازون به سهولت در دسترس 
قرار مي گيرند و اين امر موجب خشم اليزابت وارن سناتور 
امريكايي شده اس��ت. از جمله اين اقالم عرضه شده 
مي توان به كتاب هايي اشاره كرد كه در آنها دروغ هاي 
متنوعي در مورد واكسن هاي كرونا و نحوه درمان اين 
ويروس وجود دارد. آمازون حتي يكي از اين كتاب ها را 
به عنوان پرفروش برچسب زده و عماًل به نفع آن تبليغ 
مي كند. خانم وارن با ارسال نامه اي براي اندي جيسي 
مديرعامل آمازون از وي خواسته تا هر چه سريع تر 
در الگوريتم هاي آمازون بازنگري ك��رده و اقالم و 

كاالهاي اينچنيني را از سايت مذكور حذف كند.

بازگشايي دفاتر مايكروسافت
به تاخير افتاد

مايكروسافت به دليل شيوع كروناي دلتا، تصميم گرفت 
بازگشايي كامل دفاترش در امريكا را تا زمان نامعلومي 
به تاخير بيندازد. به گزارش ايسنا، مايكروسافت در يك 
پست وبالگ اعالم كرد با توجه به ابهامات پيرامون كوويد 
۱۹، تصميم گرفتيم تاريخ جديدي را براي بازگشايي 
كامل دفاتر امريكايي خود پيش بيني نكرده و گشايش 
دفاترمان را زماني انجام دهيم كه بر اساس دستورالعمل 
سالمتي عمومي، ايمن باشد. شركت مايكروسافت اعالم 
كرد كارمندان هر دفتري در امريكا هنگامي به محل كار 
خود بازخواهند گشت كه همه دستورالعمل هاي دولت 
محلي محقق ش��ده و محل مذكور به مرحله ششم از 
معيارهايي كه اين شركت در مارس شرح داده بود برسد. 
رسيدن به مرحله ششم مستلزم آن است كه كوويد ۱۹ 
ديگر بار مهمي براي جامعه محلي نباشد و به ويروسي 
مانند آنفلوآنزاي فصلي تبديل ش��ده باش��د. اين غول 
نرم افزاري پيشتر اعالم كرده بود دفتر مركزي ردموند و 
ساير دفاتر امريكايي را به جاي هفتم سپتامبر، در چهارم 
اكتبر )۱۲مهر( بازگشايي خواهد كرد. بر اساس گزارش 
رويترز، مايكروسافت اعالم كرد يك فرصت ۳۰ روزه به 
كارمندان به منظور آماده شدن براي بازگشت به محل 
كار خواهد داد. از ۱۸۱ هزار كارمند مايكروسافت، 

۱۰۳ هزار نفر در اياالت متحده كار مي كنند.

در سراسر جهان، توقيف هايي از بازار ارزهاي ديجيتال صورت گرفته است 

اما و اگرهاي مصادره ارزهاي ديجيتال

بازار آشفته و دزدهاي ارزي

 تهديد جدي بازار سهام

 ض��رورت ثب��ات در بازارهاي اقتصادي كش��ور صحبت 
مي كنند، ضرورتي كه ب��دون آن امكان برنامه ريزي هاي 
بلندمدت براي رشد پايدار و بهبود شاخص هاي اقتصادي 
امكان پذير نخواهد شد. اما علي رغم تمام اين هشدارها در 
صحنه عمل آنچه كه نمايان است، آشفته بازاري است كه 
در آن تنها گروهي كه راضي هس��تند و به خواس��ته هاي 
خود دست پيدا مي كنند، گروه هاي رانت خوار، ويژه خوار 
و س��وداگران و سودجويان هس��تند. باقي مردم، فعاالن 
اقتصادي، توليد كنندگان، كسبه و...همگي در چرخه اي 
دايره وار گرفتار شده اند كه نمي توان دورنمايي از بهبود را 
براي آن متصور ش��د. حوادث اقتصادي رخ داده در كشور 
بعد از تشكيل دولت سيزدهم و در شرايطي كه وعده هاي 
رنگارنگي از دولت فراگير و اتخاذ تصميمات كارشناسي 
مطرح شده بود، نشان دهنده اين واقعيت است كه» در« 
براي اقتصاد ايران بر همان »پاشنه«قبلي مي چرخد. اخيرا 
بحثي در محافل اقتصادي و سياسي كشور با اين مضمون 
مطرح شده كه دولت سيزدهم به دنبال در پيش گرفتن 
سياست »تك نرخي كردن ارز«است. سياستي كه پيش 
از اي��ن در دوره اصالحات صورت گرفت و يكي از بهترين 
عملكردها در تاريخ ۴ده هاي اقتص��اد ايران ثبت كرد. اما 
آيا اتخاذ سياس��ت هاي ارزي بدون بس��تر و پيش زمينه 
امكان پذير است؟ دولت اصالحات اگر توانست اين ايده را 
پياده سازي كند، بستري را ايجاد كرد و در بطن آن بستر 
يك چنين تصميمي را اتخاذ كرد. حال پرسش اين است 
كه دولت سيزدهم با اس��تفاده از چه گزاره هايي مي تواند 
بهترين سياس��ت هاي ارزي مورد نظر خود را اتخاذ كند؟ 
براي رس��يدن به بهترين تصميم، اقتصاد ايران نيازمند 
يكسري بايد ها اس��ت كه در در جريان اين نوشتار تالش 

مي كنم به آنها پاسخ دهم.
نخست( دولت در شرايط فعلي نبايد به ارز ترجيحي دست 

بزند. هر نوع تغيير افزايش��ي در اين نرخ اقتصاد را با خطر 
تكانه هاي پي در پي تورمي مواجه مي كند. اين تصميم با 
هر بهانه اي )از جمله اينكه نتيجه مورد نظر از ارز ترجيحي 
گرفته نشده( خطرناك است. در واقع دولتمردان به جاي 
حل صورت مساله تالش مي كنند، صورت مساله را پاك 
كنن��د. بهانه اي كه مردان اقتص��ادي دولت مبتني بر آن 
تصميم به تغيير ن��رخ اين ارز گرفته اند، آن اس��ت كه ارز 
ترجيحي به جاي سفره هاي مردمي، راهي جيب سوداگران 
شده است. دليل عدم توفيق اين طرح آن است كه سيستم 
نتوانست نظارت درستي در اين حوزه صورت دهد. دولت ها 
به جاي اينكه تالش كنند، ارز در جاي درست خود هزينه 
و صرف كاالهاي اساسي شود، ارز را در اختيار برخي افراد و 
جريانات سوداگر قرار دادند و بدل به سوءاستفاده هاي ارزي، 
واردات كاالهاي غير اساس��ي، واردات كاالهاي اساسي و 
احتكار آن و...كردند. حاال مسووالن دولت سيزدهم، به جاي 
افزايش دامنه نظارت ها تالش مي كنند يا ارز ترجيحي را 
حذف كنند يا اينكه با نرخ هاي ۱۶ الي ۲۰هزار توماني ارز 
را توزيع كنند. افزايش نرخ ارز به ۱۶ يا ۱۷هزار تومان هيچ 
تغييري در اصل موضوع ايج��اد نمي كند، چرا كه باز هم 
جماعتي وجود دارند كه از فاصله بين ارز ۱۶هزار توماني 
با ۲۷هزار توماني سوءاستفاده مي كنند. در واقع مسووالن 
اجرايي و قضايي بايد در روند تخصيص ارز و توزيع كاالهاي 

وارد شده، نظارت هاي جدي صورت دهند.
دوم( من هنوز متوجه نشده ام معناي يكسان سازي نرخ 
ارز از نظر مسووالن چيست؟ از نظر اقتصادي تفسيري كه 
براي يكسان سازي نرخ ارز مي توان ارايه كرد آن است كه 
در يك نرخ مشخص هر اندازه نرخ ارز كه جامعه مورد نياز 
دارد، در اختيار آنها قرار بگيرد. يعني مجموعه متقاضيان 
ارزي با يك نرخ بتوانند ارز مورد نياز خود را داشته باشند. 
اين فهم من از اين موضوع است. اما برخي تصور مي كنند، 

تك نرخي يعني اينكه بازار آزادي وجود دارد كه هر روز نرخ 
ارز در آن تعيين مي شود و همه اقالم كاالها با آن به فروش 
مي رسد. يعني ديگر نرخ ارز ترجيحي، نيمايي، سنايي و...

در آن وجود نداشته باشد. استدالل طرفداران اين ايده آن 
اس��ت كه با اين ايدهنرخ ارز در يك سقف مشخص باقي 
خواهد ماند.اين تصور اشتباه است. چرا كه هر نرخي در يك 
بازار اشفته دچار نوسان خواهد شد. همانطور كه همه ديدند 
بعد از تحوالت افغانستان و مشكل در داد و ستد ارزي بازار 
هرات، نرخ ارز در ايران ۲الي ۳هزار تومان نوسان داشت. در 
اين صورت است كه هيچ بعيد نيست نرخ ارز در ايران به ۳۰، 
۳۵ و حتي بر اساس اظهارات همتي رييس كل سابق بانك 
مركزي به ۵۰هزار تومان نيز برسد. بنابراين برخي سوداگران 
تالش مي كنند از طريق بازي با كلمات اقتصادي، كشور را 
دچار تكانه هاي خطرناك ارزي كنند. سوم( هيچ دولت و 
هيچ بانك مركزي در دنيا، رابطه پول ملي اش با ساير ارزها 
را به بازار نمي س��پارد.به عنوان نمونه فدرال رزرو و بانك 
مركزي اروپا با هم توافق مي كنند تا به نرخ يك يورو در برابر 
هر دالر امريكا برس��ند. در حال حاضر هيچ اقتصادداني از 
دل صحبت هاي وزير اقتصاد دولت سيزدهم و سرپرست 
بانك مركزي متوجه اين راهبرد نشده است كه قرار است 
چه رژيم ارزي در پيش گرفته شود.حداقل در زمان همتي، 
او در تلويزيون حاضر مي شد و يك سري اظهارنظر داشت، 
اما امروز شما پاي صحبت هاي وزير اقتصاد دولت سيزدهم 
بنشينيد، يك ساعت هم به حرف هاي ايشان گوش دهيد، 
اما در پايان مش��خص نخواهد شد كه دولت سيزدهم چه 
راهبردي را براي رژيم ارزي در پيش خواهد گرفت. به جرات 
مي توانم بگويم در حال حاضر هيچ رژيم ارزي در كش��ور 
وجود ندارد. در حالي كه كه كشور نيازمند رژيم ارزي، شناور 
مديريت شده داشته باشد. در يك برهه اي بانك مركزي با 
توجه به صالحديد اقتصادي كشور )نه فقط صادرات بلكه 

معيشت مردم، توليد، تجارت و...( بايد سياست ارزي مورد 
نظر را در پيش بگيرد. اينكه دولت تصور كند چون در زمان 
اصالحات سياس��ت ارز تك نرخي در پيش گرفته شده و 
نتايج درخشاني ثبت شد، پس بايد همان سياست را تقليد 
كرد، عاقالنه نيست. در آن برهه چهره هايي وجود داشتند 
كه توانستند اين ايده را پياده سازي كنند، اين تخصص در 

حال حاضر در اين دولت وجود ندارد.
چهارم( بس��ياري از افراد و حتي مردم كوچ��ه و بازار از ما 
سوال مي كنند كه نرخ ارز مطلوب براي اقتصاد ايران چه 
نرخي اس��ت؟ از نظر من نرخ ارزي ك��ه بتواند اقتصاد را با 
رش��د اقتصادي ۶درصد، تورم تك رقم��ي و بيكاري زير 
۱۰درصدي مواجه كند، نرخ ارز مطلوب است. ممكن است 
باز هم بپرسيد، اين نرخ در حال حاضر چه نرخي مي تواند 
باشد؟ به شما مي گويم، اين نرخ بايد ۴۵۰۰ تومان باشد تا 
چرخ معيشت زندگي مردم بتواند بچرخد. اين نرخي است 
كه قبل از تحريم ها هم تجربه شده بود. اين نرخي است كه 
مردم در بطن آن مي توانستند قدرت خريد نسبي داشته 
باشند و به طور حداقلي زندگي خود را اداره كنند. اقتصاد 
ايران در شرايط فعلي در وضعيت مهاجرت معكوس است. 
اين يك فاجعه اس��ت، مردم به اندازه اي نااميد شده اند كه 
چشم انداز رشد در ش��هرهاي بزرگ را نمي توانند داشته 
باشند، بنابراين ناچار به مهاجرت معكوس شده اند. در حوزه 
طبقاتي نيز اين مهاجرت معكوس قابل مشاهده است. طبقه 
متوسط در حال مهاجرت به طبقات محروم است. و شكاف 
طبقاتي عميقي ايجاد شده است. بنابراين همانطور كه در 
ابتدا در ضرب المثل پارس��ي به آن اشاره شده بود، دزدها، 
هميشه بازار اقتصاد كشورمان را آشفته مي خواهند تا از دل 
اين آش��فتگي، بار خود را ببندند. اما براي مردم عادي اين 
آشفتگي يعني بر باد رفتن آينده و اميد آنها. اما آيا مديران 

ارشد كشور صداي فرياد اين مردم را خواهند شنيد؟

 به همين دليل معامالتي كه در طي يك هفته اخير پشت 
سر گذاشتيم همراه با ترديد و هاله اي از ابهام بود.

طي هفته اخير، بازار سهام دچار افت يا رنج هايي شد كه علت 
آن نيز به وضعيت كالن كشور در مواردي ازجمله شرايط 
كسري بودجه در سال ۱۴۰۰، مشخص نبودن وضعيت 
تحريم ها و مذاكرات برجامي، معين نش��دن نرخ بهره و... 
است. تا زماني كه ندانيم نرخ بهره به چه سمتي پيش خواهد 
رفت و روند آن كاهشي، افزايشي يا حتي ثابت است، شاهد 

وجود ترس سهامداران و رفتارهاي هيجاني خواهيم بود.

فعاالن بازار سرمايه نيز در همين پوزيشن يعني ترديد و 
رفتاري محتاطانه به فعاليت خ��ود ادامه خواهند داد و بر 
همين اس��اس نمي توانيم درمورد اينكه چه رقم خواهد 

خورد، قضاوت و پيش بيني داشته باشيم.
با برداشت تنخواه دولت از بانك مركزي در ابتداي سال، به 
نظر مي رسد حدود چهارصد هزار ميليارد تومان كسري 
بودجه داريم و اين كسري بودجه خود باعث تورم در اقتصاد 
ايران مي شود و اگر به آن توجهي نشود با فشار تورمي روبرو 
خواهيم بود. تا زماني كه سياست گذاري مشخصي براي نرخ 

بهره وجود نداشته باشد، بازار وضعيت معيني را نخواهد 
داشت و اگر شفافيت در اين موارد به وجود نيايد نمي توان 

انتظار داشت كه فعاالن بازار سهام دچار مشكل نشوند.
از سوي ديگر باسياست هاي انقباضي دولت، توافق  برجام، 
كاهش نرخ دالر يا به عبارتي افزايش ارزش ريال؛ امكان ورود 
بازار سرمايه به فاز ريزشي و ركودي وجود دارد. سهامداران 
حقوقي فرقه اي جدا از بازار سرمايه نيستند و آنها نيز همانند 
ديگر س��رمايه گذاران به دنبال كسب منفعت هستند و 
نهايتًا يك رويكرد اقتصادي دارند. عده اي گمان مي كنند 

باوجود اقتصاد دستوري در كشور، مي توان انتظار حمايت 
يا خريدهاي بي پايان را از جانب سهامداران حقوقي داشت 
و دولت بايد آنها را موكلف كند. درصورتي كه چنين چيزي 
در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست و اين برداشت بسيار اشتباه 
بوده است. بازارگردان ها و سرمايه گذاران حقوقي نيز همانند 
ديگر ذي نفعان بازار سهام به منظور كسب بازده به فعاليت 
مي پردازند و نمي توان از آنها انتظار داشت در هر شرايطي 
بازار را مثبت نگه دارند. سهامداران خرد بايد بدانند كه بازار 

سرمايه داراي فراز و نشيب و تالطم است.

ادامه از صفحه اول



تعادل- گروه صنعت |
رييس انجمن مديريت كيفيت ايران در گفت وگويي 
با »تعادل« به بررس��ي»قانون تقويت و توس��عه نظام 
اس��تاندارد و قانون حمايت از حقوق مصرف كننده« 
پرداخ��ت. فرزين انتصاريان دراي��ن گفت وگو با بيان 
اينكه در هر جامعه اي قوانين و مقررات توسط نهادهاي 
حاكميتي تعيين مي ش��ود، گفت: قوانين توسط قوه 
مقننه و مقررات فني و اس��تانداردها توس��ط بعضي 
نهادها و دس��تگاه هاي اجرايي تدوين مي ش��ود؛ قوه 
مجريه هم اين قوانين را اجرا و قوه قضاييه هم بر اجراي 
آن نظارت مي كند. بر اس��اس اين قوانين و مقررات و 
استانداردها، دستگاه هاي اجرايي وظايف خود را انجام 
مي دهند و بخش هاي مختلف جامعه هم در حد يك 
كارخانه توليدكننده و حتي يك خانواده، موظفند كه 
قوانين و مقررات تعيين شده را تحت نظارت نهادهاي 
حاكميتي رعايت كند.  اين وظايف اما به گفته او، با دو 
رويكرد مي تواند انجام شود؛ »رويكرد فشاري يارويكرد 
كششي«. در رويكرد نخس��ت، نظارت از باالبه پايين 
حاكم است اما در رويكرد كششي، تمركز بر اقدامات 
پيشگيرانه و نظارت از درون است كه به اعتقاد او ما بايد 
به اين س��مت حركت كنيم. انتصاريان معتقد است با 
توجه به بال استفاده بودن قانون موجود حمايت از حقوق 
مصرف كننده و خالهايي كه در اين زمينه، وجود دارد 
بايد به س��مت، تقويت اين قانون حركت كرد؛ چراكه 
اجراي رويكرد كششي و اجراي قانون تقويت و توسعه 
نظام استاندارد باعث مي شود، با كمترين هزينه و انرژي، 
تحولي در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور رخ دهد. 

     رويكرد فشاري؛ نظارت از باالبه پايين 
حاكم است 

رويكرد فشاري )Pushing Approach( چگونه 
اس��ت وكاركردش چيست؟؛ رييس انجمن مديريت 
كيفيت ايران درباره اين رويكرد به »تعادل« مي گويد: 
در اين رويكرد، مسير سلسله  مراتب جامعه، از باالترين 
سطح يعني اركان حاكميت تا پايين ترين  سطح يعني 
افراد جامعه، براي اجراي وظايف، يك مكانيزم فشاري 
وجود دارد. مثال دولت در باالترين  جايگاه، مي خواهد 
همه دس��تگاه هاي اجرايي وظايفشان را انجام دهند. 
دس��تگاه هاي اجرايي هم كه هداي��ت برنامه ها را بر 
عهده دارند كه اجراي آنها غالبا به واحد هاي توليدي 
برمي گردد و تا اليه هاي پايين تر تا سطح افراد جامعه 
باي��د وظايف خود را انجام  دهن��د و اگر انجام ندهند، 
بازخواست مي ش��وند و بايد پاسخگو باشند. بنابراين 

فشاري از باال به پايين وجود دارد.
انتصاريان در اينجا توضيح مي دهد: در اين رويكرد چون 
در مس��ير توليد، محصول با اشكاالت كيفيتي به وجود 
مي آي��د، بنابراين يك نظام كنترل كيفيت الزم اس��ت 
كه س��الم بودن يا نبودن محصول را بررس��ي  كند و اگر 
محصول ناسالم و غير منطبق توليد شود، آنها را جدا  كند 
و با فيلتر كردن محصوالت نامنطبق، محصول سالم را به 
دست مشتري برساند كه هميشه هم اتفاق نمي افتد و 
در نهايت محصول معيوب وهم توليد و تحويل مشتري 
مي شود كه هزينه هاي ديگري را ايجاد و عالوه بر تاثير بر 
قيمت، گرفتاري و هزينه هاي مضاعفي را براي مشتري 
ايجاد مي كند. هزينه اين نظام كنترل كيفيت و ضايعات 

ايجاد شده را هم بايد از مشتري گرفته شود.
او با بيان اينك��ه در اين حالت، كارخان��ه به عنوان يك 
نمونه از جامعه بر اساس رويكرد فشاري اداره مي شود و 
با پذيرفتن اينكه در مسير توليد وجود خطا و اشكال غير 
قابل اجتناب است، در هر مرحله نياز به نظام هاي ذخيره، 

جايگزين و كنترل كيفيت است. 
به گفته انتصاريان، در دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي 
دولتي و عمومي نيز چون احتمال خطا و اشكال به عنوان 
يك اصل اجتناب ناپذير پذيرفته شده، مراجعي وجود 
دارد كه بايد بر انجام امور نظارت كنند تا كسي خطا نكند، 
مشابه س��ازمان تعزيرات در س��طح عرضه كنندگان يا 
سازمان بازرسي كل كشور در سطح دولت و سازمان هاي 
استاندارد و غذا و دارو در مورد واحدهاي توليدي. عملكرد 
همه اين سازمان ها مشابه نظام هاي كنترل كيفيت است و 
جايگاهشان، به مثابه نيروي انتظامي است كه اگر كسي 
خالف كند، مشخص كنند و خطا كار را دستگير كرده 
و پس از آن هم قوه قضاييه وظيفه خود را براي تاديب و 

جدا سازي خطا كار از جامعه انجام مي دهد.

      رويكرد كششي؛ تمركز بر
 اقدامات پيشگيرانه و نظارت از درون 

 رييس انجمن مديريت كيفيت ايران، اما درباره رويكرد 
كشش��ي )Pulling Approach( اينگونه توضيح 
مي دهد: در رويكرد دوم، اعتقاد بر اين است كه جامعه در 
يك فرايند اعتمادسازي به بلوغ رسيده و دستور العمل ها، 
روش ها و آيين نامه ها آنچنان با نياز فرد فرد جامعه و آنچه 
بايد براي جلوگيري از خطا انجام شود منطبق است و به 
درستي اجرا مي شود كه انگار در اين جامعه قرار نيست 
خالفي رخ ده��د، پس دس��تگاه هاي نظارتي و كنترل 
كيفيت��ي را به حداقل مي رس��د و در ع��وض نظام هاي 
آموزش��ي و تربيتي و سيس��تمهاي تضمي��ن و بهبود 
كيفيت جايگزين مي شوند. براي مثال اگر شهري داشته 
باشيم كه دزدي در آن كمتر اتفاق مي افتد، دستگاه هاي 
نظارتي و انتظامي كوچك مي شوند و هزينه جامعه هم 
كاهش مي يابد. و در مقابل احساس اعتماد و ايمني در 
تمامي جامعه و به خصوص بين س��ازمان حاكميتي و 
مردم هم افزايش پيدا مي كند.او با بيان اينكه در رويكرد 
جديد، جامعه بايد كششي عمل كند و نه فشاري، اظهار 
كرد: رويكرد كششي يعني كل جامعه بايد بخواهد كه 
خالف نكند، در س��طح خانواده يعني فرزند بخواهد كه 
درس بخواند، در س��طح كارخانه يعني تمامي افراد در 
بخش هاي توليدي از درون متعهد باشند كه محصول 
بدي توليد نكنند. اين امر در صورتي اتفاق مي افتد كه در 
اين جامعه، مصرف كننده از چنان بلوغ و قدرتي برخوردار 
باش��د كه بتواند توليدكننده را الزام كند كه كاالي بدي 
تحويل مش��تري و مصرف كننده ندهد. اين موضوع در 
نظام توليد كارخانه هم در يك سلسله مراتب از پايين به 
باال هم جاري مي شود. اين امر در ساختار و مدل مديريتي 
ه��م تاثيرگذار اس��ت. در ادبيات مديريتي ب��ه اين نوع 
سازمان ها، سازمان هاي فلت يا تخت مي گويند، در مقابل 

سازمان هايي كه سلسله مراتب از باال به پايين دارند.

      قانون جديد استاندارد چه مي گويد؟
بنابه گفته انتصاريان، اين نظام كششي در سطح قوانين 
مترقي جه��ان در س��طوح كالن خرد جامع��ه جاري 
مي ش��ود. از جمله بر بسياري از دس��تگاه هاي دولتي و 
عمومي تاثيرگذار اس��ت. همان طور ك��ه از نام »قانون 
تقويت و توس��عه نظام اس��تاندارد« برداشت مي شود 
اين قانون صحبت از ي��ك نظام مي كند و با قانون قبلي 
سازمان اس��تاندارد تحت نام قانون سازمان استاندارد و 
تحقيقات صنعتي ايران كامال متفاوت است. اين قانون 
كه بيش��تر بر حوزه توليد كاال و خدمات، حاكم اس��ت. 
الزام مي كند كه تمامي ساختار اجرايي و مقرراتي كه در 
مسير اجراي قانون جاري مي شود، بايد بر رويكرد نوين 
استاندارد سازي و مكانيزم هاي كششي آن منطبق باشد. 
به گفته او، قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، تفاوت 
عمده اي در رويكرد با قوانين مشابه كشور دارد. همانطور 

كه ذكرشد، ماهيت و بطن قانون، بر اساس رويكرد نوين 
طراحي ش��ده و مي خواهد كه جامعه داراي نظام هاي 
خودكنترل��ي باش��د و در ادامه، اي��ن خودكنترلي را به 
خود اظهاري بيانجامد. بدين ش��كل كه توليد كننده و 
عرضه كننده به صراحت و رسما اعالم كند كه با استقرار 
نظام مديريت كيفيت در تمامي سازمان خود محصول 
را تمام��ا منطبق بر اس��تانداردها ومقررات فني تعيين 
شده توليد و عرضه مي كنند و در مقابل هرگونه انحراف 
مس��وول بوده و آماده جبران خس��ارات مستقيم و غير 
مستقيم به زيان ديدگان هس��تند. حال بنابه اظهارات 
رييس انجمن مديري��ت كيفيت ايران، اگر كس��ي در 
رويكرد فعلي، خالفي انجام دهد و به كس��ي زياني وارد 
شود، بر اس��اس قوانين حقوقي، زيان ديده بايد ادعاي 
خود را در داگاه ثابت كن��د و زيان زننده در دفاع از خود 
بايد ثابت كند كه مدعي زيان اشتباه مي كند و از جانب او، 
امر خالفي صورت نگرفته، اما در رويكرد كششي، قوانين 
موضوعه با الزام كردن خوداظهاري، جامعه توليدكننده 
و عرضه كننده را به سمتي سوق مي دهد كه مجبور باشد 
كه خودش اثبات كند كه چگونه مسير توليد و عرضه 
را مديري��ت كرده و مقررات و اس��تانداردها را رعايت 
كرده، كه امكان خطا و اشكال را به صفر رسانده است.

     مزاياي قانون جديد استاندارد چيست؟ 
انتصاريان در محور بعدي س��خنان خ��ود به مزاياي 
اجراي اين قانون پرداخت وگفت: اگر رويكرد كششي 
نوين، با اجراي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد 
و همچنين قوانين ديگري ك��ه بايد به عنوان قوانين 
مكمل اين قانون، اصالح، تدوين و اجرايي گردند، در 
كشور ما جاري ش��وند، باعث مي شود كه با كمترين 
هزينه و انرژي، تحولي در توسعه اقتصادي و اجتماعي 
كش��ور ما رخ دهد.  بنابه توضيحات او، قانون تقويت و 
توسعه نظام استاندارد، تكاليفي را از سطوح باال تا پايين 
جامعه مش��خص مي كند كه بستر الزم براي فعاليت 
بدون خطا اتفاق بيفتد، مسووليت ها شفاف تر مي شود 
و هركس در جايگاه خودش ملزم مي شود كه وظايفش 

را به خوبي شناسايي و بدون خطا انجام دهد. 
اين قانون در متن خود نكات جديدي دارد كه در كشور ما 
تاكنون وجود نداشته و حتي موارد مفاهيم و ادبياتش هم 
مطرح نبوده و و جاري نشده و اگر هم بوده به صورت پراكنده 
است و به شكل يكپارچه نيست. به گفته انتصاريان، يكي از 
اين موارد، موضوعي تحت عنوان »مقررات فني« است كه 
يا اصال وجود نداشته يا به صورت ناقص و متفرق و پراكنده 
در قالب دس��تورالعمل و شيوه نامه و روش اجرايي وجود 
دارد. به طور مثال، در حوزه هايي مثل خودروس��ازي، ما 
به جز چند استاندارد اجباري كه تعداد و كفايت آنها مورد 
اختالف نيز هست، داراي مقررات فني يكپارچه نيستيم. 
بر اس��اس قانون جديد، ما بايد مق��ررات فني در حوزه 
خودروسازي داشته باشيم كه متناسب با شرايط جاده 

و آب هوايي ما تعريف شود، اينكه اتومبيل چگونه توليد 
شود و به دست مشتري برسد و از لحاظ محيط زيست و 
مصرف و ضايعات و عيوب و مسووليت هاي توليدكننده 

و عرضهكننده و غيره چه شرايطي داشته باشد. 

     تعارض بين دستگاه ها رفع شود
رييس انجمن مديريت كيفيت با بيان اينكه قانون تقويت 
و توسعه نظام اس��تاندارد در حد يك قانون سيستمي، 
تدوين استانداردهاي و مقررات فني را براساس شرايط 
و ب��ا توافق ذينفعان و به صورت اجماع تعريف مي كند و 
بعضا نحوه اجرا را هم مش��خص مي كند، او اظهار كرد: 
در رويكرد قديم، دس��تگاه هاي اجرايي خودشان آيين 
نامه يا دستور العمل هاي را تدوين و ابالغ مي كردند كه 
حتي در بس��ياري از موارد با وظايف دستگاه هاي ديگر  
موازي و حتي در تعارض ب��وده، اما اگر اين آيين نامه ها 
و دستورالعمل ها با هماهنگي ذينفعان يكپارچه شود، 
تعارض بين دستگاه هاي اجرايي و سازمان استاندارد رفع 

مي شود و كار براي نظام قضايي هم تسهيل مي گردد.

      خأل قانوني حمايت از حقوق مصرف كننده 
او در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود ب��ا بيان اينكه 
جامعه اي با رويكرد جديد، جامعه اي كششي است، گفت: 
در اين رويكرد، اصل و محور محركه، مصرف كننده است كه 
بايد قدرت كافي داشته باشد و بقيه جامعه را به سمت منافع 
خودش هدايت كند. اين حالت وجود نخواهد داشت، مگر 
اينكه ما در قوانين مان حقوق مصرف كننده را حاكم كنيم، 
يعني بگوييم او ديگر صغير نيست و بر اساس قانون قدرت 
احقاق حقوق قانوني خود را دارد. بنابه توضيحات انتصاريان، 
در رويكرد جديد و در قانون قرار نيست كه فقط تغييري 
نظام تدوين استاندارد و ارزيابي انطباق در محدوده سازمان 
استاندارد اتفاق بيفتد، بلكه نظام هاي اجرايي متولي يا ناظر 
بر امور توليد و عرضه كاال و خدمات، و نظام هاي حمايتي و 
قضايي هم بر اثر اعمال اين قانون در مسير حمايت از حقوق 
مصرف كننده تغييرات عمده اي خواهند كرد. متاسفانه 
در قواني��ن جاري در كش��ور ما اين رويكرد ديده نش��ده 
است. او براين باور است كه قانون موجود حمايت از حقوق 
مصرف كننده، االن كامال بال استفاده شده و همه مسووالن 
در حوزه حمايت از حقوق مصرف كننده، چه در سازمان 
تعزيرات و چه در وزارت صمت و سازمان حمايت از حقوق 
مصرف كننده  برايشان روشن است كه اين رويكرد بر اساس 
قوانين موضوعه ما، امكان اجرايي شدن ندارد. در نتيجه ما 
بايد در اولين فرصت براي اجرايي ش��دن قانون تقويت و 
توسعه نظام استاندارد گام هاي ديگري نيز برداريم و قانون 
مكمل كه همان قانون حمايت از حقوق مصرف كننده است 
را كامال بازنگري و بر اس��اس اين رويكرد بازتعريف كنيم. 
نكته نهايي هم اينكه اين رويكرد در قوانين كليه كشورهاي 
پيشرفته و حتي در بسياري از كشورهاي همسايه جاري 
است و براي صادرات به اتحاديه اروپا رعايت آن الزامي است.

خبرروي خط خبر
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برنامه ريزي براي توسعه 
بزرگ ترين معدن زغال سنگ 

ش�اتا | وزير صم��ت از برنامه ريزي براي توس��عه و 
اشتغالزايي در بزرگ ترين معدن زغال سنگ كشور 
خبر داد. سيد رضا فاطمي امين با اشاره به سفر ديروز 
رييس جمهور به استان خراسان جنوبي، اظهار داشت: 
11 درصد ذخاير قطعي معدني كش��ور در اس��تان 
خراس��ان جنوبي قرار دارد و معدن پرورده به عنوان 
بزرگ ترين معدن زغال س��نگ كشور در اين استان 
واقع شده اس��ت. وي با بيان اينكه معدن پرورده 75 
درصد ذخاير زغال سنگ كشور را به خود اختصاص 
داده، افزود: معدنكاري و توجه به بخش معدن يكي از 
اولويت هاي دولت سيزدهم است كه در اين راستا سفر 
رييس جمهور به استان خراسان جنوبي صورت گرفت. 
فاطمي امين تصريح كرد: امروز مشكالت معيشتي 
كاركنان معدن پرورده مورد بررس��ي قرار گرفت و با 
توجه به اينكه اين معدن مي تواند بخش عمده اي از نياز 
كشور را به زغال سنگ تأمين كند، توجه به وضعيت 
آن از اهمي��ت بااليي برخوردار اس��ت. وي ادامه داد: 
اجراي طرح هاي توسعه اي در معدن پرورده مي تواند 
باعث اشتغالزايي در منطقه شود و بخشي از نياز كشور 

به واردات زغال سنگ را پوشش مي دهد.

كاهش 70 درصدي
فروش لوازم التحرير

فارس | رييس اتحاديه فروش��ندگان نوشت افزار و 
لوازم مهندس��ي گفت: با توجه به بس��ته بودن مراكز 
آموزشي بر اثر شيوع كرونا در كشور، فروش نوشت افزار 
حدود 70 درصد كاهش يافته است. موسي فرزانيان 
درباره وضعيت بازار لوازم التحرير گفت: متاسفانه ركود 
ش��ديدي در بازار لوازم التحرير حاكم است زيرا بعد از 
شيوع ويروس كرونا در كشور و بسته شدن مدارس و 
دانشگاه ها تقاضا براي خريد به شدت كاهش يافته است. 
وي افزود: از آنجا كه هنوز وضعيت بازگشايي مدارس 
مشخص نش��ده اس��ت، ركود در اين صنف همچنان 
ادامه دارد. فرزانيان بيان داشت: بخشي از توليدات سال 
گذشته بدون تقاضا در انبارها مانده است و امسال هم 
توليد در اين بخش كمتر شده است اما با توجه به كاهش 
تقاضا مش��كلي در تامين نياز بازار احساس نمي شود. 
وي بيان داشت: در حال حاضر فروش لوازم التحرير 
حدود 70 درصد كاهش يافته است و فروشندگان با 

20 تا 30 درصد ظرفيت خود كار مي كنند.

اما و اگرهاي
طرح خودرويي مجلس

ايلنا| فريدون عباسي عضو كميسيون انرژي مجلس 
درباره استفاده از خودروي برقي در كشور و زيرساخت 
شارژ و تامين برق اين خودروها اظهار داشت: در آينده 
نزديك ب��رق در همه صنايع حرف اساس��ي و اول را 
مي زند و ما هم نبايد از اين موضوع عقب بمانيم. وي 
افزود: اقداماتي در كشور در زمينه ساخت خودروهاي 
برقي انجام شده، اما الزم است دولت توجه بيشتري 
كرده و سياست هاي تشويقي اعمال كند. وي تاكيد 
كرد: در حال حاضر زمينه براي تامين برق و سوخت 
اين نوع خودروها تا حدي فراهم اس��ت اما بايد روي 
سيستم هاي رانش و منابع ذخيره انرژي مثل باتري 
و خازن ها كار كنيم.وي تاكي��د كرد: نبايد زمان را از 
دست بدهيم، زيرا دنيا به س��مت استفاده از نيروي 
برق به جاي س��وخت فس��يلي در خودروها حركت 
ك��رده و در آينده نزديك خودروه��اي كنوني از رده 
خارج خواهند ش��د. اكنون ظرفيت و تخصص الزم 
براي به كارگيري اين خودروها در كشور وجود دارد، 
فقط بايد اراده مديريت پاي كار بيايد.اسداهلل قره خاني 
نيز با بيان اينكه استفاده از انرژي هاي پاك در تمامي 
صنايع از جمله خودرو يك امر اجتناب ناپذير است، 
به ايلنا گفت: در اين موضوع كه بايد به جاي استفاده 
از انرژي هاي فس��يلي از انرژي پاك اس��تفاده كنيم 
تا براي محيط زيست س��رمايه گذاري كرده باشيم، 
شكي نيست، به اين ترتيب در مصرف سوخت فسيلي 
صرفه جويي شده و امكان بيش��تري براي صادرات 
بنزين و گازوئيل خواهيم داشت و حتي اين فرآورده ها 
مي توانند جايگزين فروش نفت خام شده و درآمدزايي 
براي كش��ور را افزايش دهد. وي اف��زود: براي ايجاد 
زيرساخت استفاده از خودروي برقي و هيبريدي بايد 
مشوق هايي در نظر بگيريم، بخشي از اين خودروها 
را مي ت��وان با تعرفه صفر يا بس��يار پايين وارد كرد و 
بخش��ي را نيز مي توانيم در كش��ور توليد كنيم.اين 
نماينده س��ابق مجلس تصريح كرد: همان گونه كه 
براي سي ان جي مشوق در نظر گرفتيم يعني قيمت 
گاز را پايين نگه داشتيم تا براي دارنده خودرو مقرون 
به صرفه باشد كه از خودروي دوگانه سوز و پايه گازسوز 
استفاده كند، در مورد خودروي برقي نيز تمهيدات 
اينچنيني بايد انديشيده شود.وي با تاكيد بر اينكه 
براي افزايش استفاده از خودروي برقي امكانات كافي 
نيز بايد فراهم شود، اظهار داشت: بايد جايگاه الزم براي 
شارژ اين خودروها متناسب با ظرفيت در سطح شهر 
و جاده تعبيه و احداث شود. همچنين براي تشويق 
به ورود به اين بخش بايد اي��ن خودروها ارزان تمام 
ش��ود. قره خاني تاكيد كرد: بايد ممنوعيت واردات 
خودروي برقي از دستور كار خارج شود تا افراد تشويق 
به استفاده از اين نوع اتومبيل شوند، موضوع بعدي 
ممنوعيت طرح ترافيك براي اين خودروها برداشته 
شود زيرا هدف اصلي به كارگيري آنها كاهش آلودگي 
هوا است، با توجه به صفر بودن ميزان آاليندگي اين 
خودروها بايد اين امكان را داش��ته باشند كه آزادانه 
در هر ساعت از ش��بانه روز در شهرهاي بزرگ تردد 
كنند. وي با بيان اينكه بايد هرچه س��ريع تر نسبت 
به برقي كردن حدود 15 ميليون موتورسيكلت كه 
آاليندگي و سروصداي زيادي را منتشر مي كنند، نيز 
اقدام كنيم، بر موضوع عدم اعطاي رانت احتمالي به 
كارخانجات خودروساز موجود براي ساخت خودروي 

برقي تاكيد كرد.

جزييات واردات
 ۴۶.۶ ميليون دز واكسن كرونا 

مهر|  گمرك ايران اع��الم كرد: از 15 بهمن ۹۹ تا 1۸ 
شهريور س��ال جاري ۴۹ محموله واكسن كوويد-1۹ 
شامل ۴۶ ميليون دوز واكس��ن از طريق فرودگاه امام  
خميني وارد كشور شده اس��ت. از 15 بهمن ۹۹ تا 1۸ 
شهريور س��ال جاري ۴۹ محموله واكسن كوويد -1۹ 
از طريق فرودگاه امام خميني وارد كش��ور شده و پس 
از انجام تشريفات گمركي به طور حمل يكسره شبانه 
روزي و از پاي پرواز به طور مستقيم تحويل نمايندگان 
وزارت بهداش��ت ش��د. طي اين مدت ۴۶ ميليون دوز 
واكسن از كش��ورهاي چين، ژاپن، ايتاليا، روسيه، كره 
جنوبي، اتريش و هند وارد ايران شده است كه بيشترين 
محموله به واكسن س��ينوفارم از چين با 2۸ محموله 
حاوي 37 ميليون و 530 ه��زار دوز اختصاص دارد. از 
مجموع واكسن هاي وارد ش��ده، 2۸ محموله واكسن 
چيني س��ينوفارم به تعداد 37 ميلي��ون و 52۹ هزار و 
5۹۶ دوز است كه باالترين سهم را در بين واكسن هاي 
وارداتي دارد. همچنين 11 محموله از واكسن اسپوتنيك 
روسيه به تعداد يك ميليون و ۴5 هزار دوز و دو محموله 
آسترازنكا از اين كشور حاوي ۹۶3 هزار دوز نيز وارد شده 
است. از واكسن استرازنكاي وارداتي مي توان به سه 
محموله از ژاپن با دو ميليون و ۹11 هزار و ۸10 دوز، 
از چين )كوواكس( يك محموله با يك ميليون و ۴۴۹ 
هزار و ۶00 دوز و همچنين استرازنكاي اتريش يك 
محموله با 500 هزار دوز اشاره كرد. از ايتاليا نيز يك 
محموله واكسن حاوي يك ميليون و ۴52 هزار دوز 
در قالب كوواكس به ايران آمده است. يك محموله 
ديگر مربوط به 125 هزار دوز از هند )بهارات( است 

كه يك محموله از آن وارد كشور شده است.

افزايش ۵۳ درصدي
صادرات به تركيه

ايلنا | رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركيه اظهار 
داشت: از آنجا كه در مدت مشابه سال گذشته به علت 
شرايط پيش آمده ما نتوانستيم صادرات زيادي داشته 
باش��يم به همين دليل افزايش صادرات 53 درصدي 
زياد و شگفت انگيز به نظر مي رسد ولي االن هم ميزان 
صادرات ما به تركيه رقم خاصي نيست. مهرداد سعادت 
در مورد آخرين وضعيت تج��ارت ايران و تركيه اظهار 
كرد: خوشبختانه در چهارماهه ابتداي امسال با افزايش 
صادرات به تركيه مواجه بودي��م و تراز تجاري ما با اين 
كشور نيز مثبت بوده است. اما بايد توجه داشت از آنجا 
كه در مدت مشابه سال گذشته به علت شرايط پيش 
آمده ما نتوانستيم صادرات زيادي داشته باشيم به همين 
دليل افزايش صادرات 53 درصدي زياد و شگفت انگيز 
به نظر مي رسد ولي االن هم ميزان صادرات ما به تركيه 
رقم خاصي نيس��ت. وي افزود: ميزان حجم مبادالت 
ايران و تركيه در اين مدت 1 ميليارد و 200 ميليون دالر 
بوده اس��ت اما رقم بزرگي نيست، ما قابليت ساالنه 15 
ميليارد دالر مبادله تجاري را با تركيه داريم. از اين ميان 
حدود ۶50 ميلي��ون دالر صادرات ما به تركيه و حدود 
550 ميليون دالر هم واردات از اين كش��ور بوده است. 
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركيه خاطرنشان 
كرد: بيشتر اقالم صادراتي ما به تركيه مواد اوليه و خام، 
خشكبار و محصوالت كشاورزي بوده، كاالي ساخته شده 
بين اقالم صادراتي ما بسيار كم است. واردات ولي از اين 
كشور بيشتر كاالي ساخته شده بوده است. سعادت در 
پاسخ سوالي در مورد وضعيت واكسيناسيون ايرانيان 
در تركيه گفت: كشور تركيه به هيچ وجه براي ايرانيان 
غيرمقيم واكسيناسيون انجام نداد. تركيه مثل ارمنستان 

نبود كه بتوان براي واكسيناسيون به آن سفر كرد.

برپا يي2 نمايشگاه عكس در قالب 
ابتكار »شهروند ديپلمات« در روسيه

به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
دو نمايش��گاه عك��س اصفهان ب��ا عن��وان »اصفهان، 
ش��كوه معماري ايراني« و »اصفهان، مهد هم زيستي 
مسالمت آميز اديان« در قالب ابتكار »شهروند ديپلمات« 
اداره روابط بين الملل شهرداري اصفهان از فردا )دوشنبه( 
به ترتيب در كاخ موزه تزارها )كاخ كاترين( و موزه تاريخ 
اديان روسيه آغاز به كار مي كند و به مدت يك ماه داير 
خواهد بود. ابتكار »شهروند ديپلمات« كه از زمستان ۹۹ 
كليد خورد و به دنبال استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج 
از كشور براي تقويت تعامالت بين المللي اصفهان بود، 
اين دو رويداد ويژه را به پيشنهاد جمعي از دانشجويان 
ايراني مقيم مسكو و با همكاري اداره كل ارتباطات و  امور 
بين الملل شهرداري اصفهان، رايزني فرهنگي سفارت 
ايران در روس��يه، اداره كل ارتباطات فرهنگي سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اس��المي و وزارت فرهنگ روسيه 
در خواهرشهر روس��ي اصفهان برپا مي كند. در هريك 
از اين دو نمايشگاه، 30 اثر )مجموعا ۶0( از آثار عكاسان 
اصفهاني براي بازديدكنندگان به نمايش درخواهد آمد. 
اين آثار پس از انتش��ار فراخوان و دريافت 3۶3 اثر از 2۶ 
عكاس، توسط هيات داوران انتخاب و براي شركت در اين 
نمايشگاه ها، به روسيه ارسال شد. گفتني است، كاخ موزه 
تزارها قصر امپراتوري قبلي روسيه و يكي از بزرگ ترين 
كاخ ها در مجاورت س��نت پترزبورگ است كه آن را 
مجلل ترين و با شكوه ترين بناي اين شهر مي نامند و 
يكي از آثار گردشگري خارق العاده دنياست كه پس 
از انقالب اكتبر به موزه تبديل شد و هرساله ميزبان 
شمار زيادي از گردشگراني است كه از سرتاسر جهان 
به روسيه مي آيند. همچنين، موزه تاريخ اديان در سن 
پترزبورگ، يكي از بزرگ ترين موزه ها با موضوعيت 
دين در جهان و تنها موزه اديان در روس��يه به شمار 
مي رود. اين موزه شامل مجموعه گسترده و متنوعي 
از دست ساز هاي تاريخي و فرهنگي از سراسر جهان 
و مليت ها از عربستان در ۶ هزار سال قبل از ميالد و 

مصر باستان گرفته تا اروپاي قرون وسطي مي شود.

فرزين انتصاريان، رييس انجمن مديريت كيفيت ايران در گفت وگو با »تعادل«: 

قانون بالاستفاده حمايت از حقوق مصرف كننده بايد مورد بازنگري قرار گيرد

سهيم شدن خريدار در خودرو با پيش پرداخت لغو مي شود؟

رويكرد نوين براي تقويت نظام استاندارد

مقاومت خودروسازان در برابر مصوبه جديد شورا
ش��وراي رقابت در سهيم ش��دن خريداران در بخشي 
از خودرو با پيش پرداخت، س��ايپا اعالم كرده اس��ت تا 
تعيين تكليف شدن اين مصوبه پيش فروش خودروها 
متوقف خواهد بود. اوايل ش��هريورماه امس��ال بود كه 
شوراي رقابت در مصوبه اي جديد اعالم كرد خريداران 
در بخش��ي از خودرو با پيش پرداخت س��هيم هستند 
و خودروس��ازان ه��م حق پيش ف��روش خودروهايي 
را كه قيمت آن تعيين نش��ده اس��ت نخواهند داشت. 
در مصوبه ش��وراي رقابت آمده است: چنانچه مراجع 
ذي صالح در رابطه با خودروهاي انحصاري مش��مول 
دستورالعمل قيمت شورا، با پيش فروش خودرو موافقت 
كنند به نسبت مبلغ پرداختي بابت پيش پرداخت، هر 
مشتري درصدي از قيمت رس��مي خودرو را در زمان 
ثبت نام )نسبت به قيمت كارخانه( پرداخت كرده است 
دراين صورت س��همي از خودرو كه پيش پرداخت آن 

قباًل انجام شده مشمول هيچ گونه تورم قيمتي احتمالي 
نخواهد شد و صرفًا بقيه سهم باقي مانده مشمول تورم 
بخش��ي احتمالي خواهد بود.البته رضا ش��يوا رييس 
شوراي رقابت در خصوص مصوبه شوراي رقابت كه در 
آن خريداران در بخشي از قيمت خودرو سهيم خواهند 
بود، به »تسنيم« گفته است: در اين مصوبه ما دغدغه 
جدي خريداران خودرو را مورد بررسي قرار داديم و در 
نهايت تصميم گرفتيم كه مصرف كننده با توجه به مبلغ 
پيش پرداختي كه به ازاي خريد خودرو به شركت هاي 
خودروس��ازي پرداخت مي كند در قيمت تمام ش��ده 
خودرو سهيم باشد.وي در اين رابطه با اعالم اينكه اين 
مصوبه عطف به ما سبق نيس��ت، افزود: اين مصوبه از 
تاريخ ابالغ آن قابل اجراست و شامل گذشته نمي شود، 
البته سود مش��اركتي كه ش��ركت هاي خودروسازي 
به مصرف كنندگان پرداخ��ت مي كردند در چارچوب 

تصميم گيري خود خودروساز است، به نحوي كه شايد 
برخي از خودروسازان براي تشويق خريد سودي را براي 
خريداران در نظر بگيرند اما سوال اين است اگر كسي 
سود مشاركت دريافت كند اين مصوبه شاملش نمي شود 
يا خير بايد بگويم شورا براي تمام كساني كه پيش خريد 

مي كنند اين مصوبه را اجرايي مي كند.
رييس شوراي رقابت با تأكيد بر اينكه در سال گذشته 
گزارشات بسيار زيادي از سوي خريداران خودرو به ما 
ارسال ش��ده بود، افزود: در اين شكايات مصرف كننده 
اعالم كرده اس��ت كه حدود يك يا دو س��ال گذش��ته 
مبلغي را به عنوان پيش پرداخت به خودروس��از داده 
اس��ت اما در زمان دريافت خودرو ارزش پول پرداختي 
ما كاهش يافته و بايد متناسب با تورم هزينه بيشتري را 
براي مابقي قيمت خودرو پرداخت كنيم كه اين موضوع 
اصاًل عادالنه نيست.دو هفته اي از اعالم اين مصوبه توسط 

شوراي رقابت گذشت و خودروسازان در طول اين مدت 
هيچ موضع گيري در اي��ن رابطه انجام ندادند اما اخيراً 
سايپا در واكنش به اين مصوبه خبر توقف پيش فروش 
محصوالت خود را مطرح كرده اس��ت. باقري قائم مقام 
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، گفته است: به دليل 
مصوبه شوراي رقابت و تا تعيين تكليف اين موضوع سايپا 
در سال 1۴00 هيچ خودرويي را پيش فروش نمي كند؛ 
در سال جاري فقط فروش فوق العاده خواهيم داشت و 
ديگر پيش فروش خودرو نداريم.وي اعتقاد دارد: با طرح 
جديد ش��وراي رقابت امكان پيش فروش محصوالت 
جديد را نخواهيم داشت و براي حل اين موضوع مشغول 
رايزني با ش��وراي رقابت هستيم. در زمان حاضر هنوز 
ش��وراي رقابت واكنشي نسبت به اين موضوع نداشته 
است و همچنان اجرايي ش��دن مصوبه جديد شوراي 
رقابت توسط خودروسازان با ابهامات زيادي همراه است.
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خبرروز

كرونا جان ۴۴۵ نفر ديگر را در ايران گرفت
براس��اس اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي ۴۴۵ بيمار كوويد ۱۹ ديگر 
جان خود را از دست داده و مجموع جان باختگان اين بيماري در كشور به ۱۱۳ هزار و ۳۸۰ نفر رسيد. همچنين تاكنون ۲۱ 
ميليون و ۷۵۳ هزار و ۲۰ نفر ُدز اول واكس��ن كرونا و ۱۱ ميلي��ون و ۶۹۶ هزار و ۵۶۹ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده و مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۳۳ ميليون و ۴۴۹ هزار و ۵۸۹ ُدز رسيد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۱ هزار 
و ۱۱۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد كه سه هزار و ۱۸۷ نفر از آنها بستري شده و مجموع بيماران 

كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۲۵۸ هزار و ۹۱۳ نفر رسيد. 

خبر

هواي خرس سياه بلوچي را 
داشته باشيم

خرس سياه آس��يايي با داشتن يك عالمت »۷« 
مانند ب��ر روي يقه گردنش، ج��زو گونه هاي در 
خطر انقراض است از اين رو كميته ملي حفاظت 
از خ��رس در س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
تش��كيل ش��ده و حفاظت از اين گونه ارزشمند 
را ب��ر عهده دارد. خرس س��ياه آس��يايي يكي از 
گونه هاي آسيب پذير در جهان است كه زيرگونه 
بلوچي است، پراكندگي آن محدود به پاكستان 
و جنوب ش��رقي ايران در س��ه استان هرمزگان، 
كرمان و سيستان و بلوچستان است و زيرگونه اي 
به شدت در معرض خطر انقراض است. مشخصه 
اين حيوان وجود نوار سفيد رنگ به شكل هفت 
روي سينه است. خرس بلوچي بيشتر در مناطق 
جنگلي، به ويژه در نواحي تپه ماهوري و كوهستاني 
زندگي مي كند و در استان هاي كرمان، هرمزگان 
و سيس��تان و بلوچس��تان با تراكم بسيار پايين 
حضور دارند. خرس سياه آسيايي براساس قوانين 
سازمان حفاظت محيط زيست در زمره گونه هاي 
در خطر انقراض است، تخريب و جزيره اي شدن 
زيستگاه ها، شكار و زنده گيري توله ها مهم ترين 
عوامل ازبين رفتن اين حيوان در ايران به ش��مار 
مي رود، همچنين به دليل خشكسالي و كاهش 
مواد غذايي در زيستگاه ها به سمت مزارع مي آيند 
و در مواجهه با روس��تاييان احتمال تلف ش��دن 
آنها باال مي رود. با آنكه خرس س��ياه آس��يايي از 
آرام ترين گونه هاي خرس در ميان پس��تانداران 
است، اما اينگونه نسبت به انسان بسيار پرخاشگر 
است؛ در نتيجه بهتر اس��ت كه هيچگاه نزديك 
اين حيوان نشويد. برخالف تصورات عمومي كه 
همه فكر مي كنند همه خرس ها، خواب زمستاني 
دارند، اين نوع خرس در زمستان نمي خوابد و ۲۵ 
س��ال نيز عمر مي كند. برخي سازمان هاي مردم 
نهاد با كمك س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
در استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان به 
بررسي زيست شناسي و بوم شناسي خرس سياه 
آسيايي پرداخته اند. در اين تحقيقات، اطالعات 
بيولوژيكي و برخورد اين حيوان با جوامع محلي 
مورد بررسي قرار گرفته است، نتيجه اين شد كه 
در ميان تمام��ي عوامل تهديدكننده حيات اين 
حيوان زيبا، مهم ترين عامل، تعارض موجود ميان 
نيازهاي خرس سياه بلوچي با خواسته هاي انسان 
است. شواهد نشان مي دهد كه برخي شكارچيان 
با هدف طب سنتي اين حيوان را شكار مي كنند و 
به كشورهاي ديگر مي فرستند، در نتيجه سازمان 
حفاظت محيط زيست براي جلوگيري از شكار 
خرس س��ياه آس��يايي و حفاظت از آن، جريمه 
شكاري معادل ۵۰ ميليون تومان را براي آن تعيين 
كرده است، اما بايد ديد كه اين جريمه ها بازدارنده 
هستند و حيات اين گونه ارزشمند حفظ مي شود.

گليماندگار|
 وقتي اسم خودكشي به ميان مي آيد شايد 
ذهن همه ما به سوي آدم هايي برود كه در 
زندگي شكست هاي بزرگي خورده اند، شغل ندارند، زندگي 
خوبي ندارند، اسير افسردگي شده اند يا حتي ديگر كسي 
را ندارند كه به خاطر او به زندگي شان ادامه دهند، اما وقتي 
پاي خودكشي افرادي به ميان مي آيد كه خود جان هزاران 
نفر را نجات داده اند، ماجرا شكل ديگري به خود مي گيرد. 
همين چند ماه پيش بود كه خبر خودكشي رزيدنت هاي 
پزشكي منتشر شد، اخبار خودكشي پرستاران هم هر از 
گاهي جسته و گريخته شنيده مي شود. اما چه اتفاقي رخ 
مي دهد كه اين افراد به زندگي خود پايان مي دهند، يك 
پايان خود خواسته، گذر از مدار صفر درجه، رفتن از دنيايي 
كه هر چند سياه و تلخ و زشت، اما هنوز مي توان زيبايي هايي 
را ه��م در آن پيدا كرد. اين معضل اما تنها مربوط به ايران 
نيس��ت، به خصوص در اين مدت كه بيماري كرونا تمام 
جهان را درگير كرده آمار مرگ خود خواسته پرستاران و 

پزشكان در سراسر دنيا افزايش چشمگيري داشته است.

      درگير بودن با مرگ
عضو شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره 
كشور، با بيان اينكه يافته ها نشان مي دهد روند خودكشي 
در ميان پرستاران بيشتر از جمعيت عمومي است و به طور 
بالقوه در همه گيري جهاني كووي��د۱۹ در حال افزايش 
است، گفت: پرستاران در دوره پاندمي كوويد ۱۹ بيشتر 
از قبل با مرگ و مير بيماران و حتي پرسنل بيمارستاني 
روبه رو هس��تند و اين مساله مي تواند ميزان افسردگي و 
افكار خودكشي را در آنان بيشتر كند چراكه عالئم استرس 
مرتبط با حوادث استرس زا با افسردگي و افكار خودكشي 
ارتباط مس��تقيم دارد. دكتر فريبرز درتاج با بيان اينكه 
متخصصان مراقبت  هاي بهداشتي به دليل ماهيت شغل 
خود، به طور منحصر به فردي هميش��ه آسيب  پذيرتر از 
كاركنان س��اير مش��اغل بوده  اند، همزمان با روز جهاني 
پيش��گيري از خودكش��ي اظهار كرد: اين افراد در برابر 
بس��ياري از رويدادهاي استرس  زا قرار دارند كه مي  تواند 
در آنان منجر به بروز اختالالت روانشناختي جدي و شايع 
مانند اضطراب، افسردگي، اختالالت استرس پس از سانحه 

)PTSD( و ميل به خودكشي شود. اين اختالالت در ميان 
كاركنان مراقبت هاي بهداشتي متأسفانه پديده جديدي 
نيست اما همه  گيري كرونا و بالطبع تقاضا و فشار اعمال 
شده بر اين افراد، نرخ ابتال به اين اختالالت را افزايش داده 
است كه جاي نگراني دارد. به گفته اين عضو هيات علمي 
دانشگاه عالمه طباطبايي در طول همه  گيري كوويد ۱۹ 
افزايش قابل توجهي در ميزان خودكشي، به ويژه در جامعه 
مراقبت  هاي بهداشتي به وجود آمده است و مطالعات اخير 
در چين، ايتاليا و كانادا در مورد افرادي كه با بيماران مبتال 
به كرونا كار مي  كنند؛ نشان از افزايش ميزان افسردگي، 
 بي خوابي، اضط��راب و  PTSD مي  ده��د كه تمامي آنها 
مي  تواند بر س��المت رواني افراد تأثير منفي گذاش��ته و 

احتماالً به بحران  خودكشي كمك كند.

     شيوع اضطراب، افسردگي و استرس 
در بين كاركنان مراقبت هاي بهداشتي

 رييس انجمن روانشناس��ي تربيتي ايران با اشاره به يك 
بررسي سيستماتيك در ساِل ۲۰۲۰ از تمامي مطالعاِت 
چاپ ش��ده به زبان انگليسي كه ميزان شيوع مشكالت 
رواني در كاركنان مراقبت هاي بهداش��تي را از دسامبر 
۲۰۱۹ تا ۱۲ آوريل ۲۰۲۰ بررسي كرده است، يادآور شد: 
اين بررسي ها نشان مي دهد در بين كاركنان مراقبت هاي 
بهداشتي شيوع اضطراب ۲۴.۱ تا ۶۷.۵ درصد، افسردگي 
۱۲.۱ تا ۵۵.۹ درصد و استرس ۲۹.۸ تا ۶۲.۹ درصد است 
و باالترين ميزان فش��ار رواني مشخص شده در اين مرور 
سيستماتيك در بين پرستاران، كاركنان مراقبت هاي 
بهداش��تي در خط مقدم، كادر پزش��كي جوان تر و كادر 
درمان در مناطق با ميزان بيشتر عفونت بوده است. روي هم 
رفته، اين يافته ها نشان مي  دهد كه روند خودكشي در ميان 
پرستاران بيشتر از جمعيت عمومي است و به طور بالقوه 
در همه  گيري جهاني كوويد۱۹ در حال افزايش است. او 
معتقد است كه پرستاران بسيار در معرض استرس ناشي 
از بيماري كرونا هستند و به احتمال زياد بيشتر از ساير 
اقشار جامعه مشكالت و عالئم روانشناختي را نشان 
خواهند داد و پرستاراني كه در معرض بيماران مبتال به 
كرونا قرار دارند، ممكن است عالئم جسماني، اضطراب، 

افسردگي و افكار خودكشي بيشتري را تجربه كنند.

      افكار خودكشي در ميان پرستاران ايراني 
اين استاد روانشناسي در ادامه با اشاره به پژوهشي در ايران 
كه ميزان شيوع افسردگي، اضطراب و افكار خودكشي در 
پرستاران بيمارستان هاي مالير در زمان شيوع كوويد ۱۹ 
را بررسي كرده است، خاطرنشان كرد: اين پژوهش نشان 
داد ۱۵.۳۸ درصد پرستاران از افسردگي متوسط تا شديد و 
۴۶.۴۷ درصد از اضطراب متوسط تا شديد برخوردار بودند. 
همچنين ۲۷.۵۶ درصد داراي افكار خودكشي بوده و ۹.۹۴ 

درصد آمادگي براي خودكشي داشتند.

     افزايش افسردگي، اضطراب
 و افكار خودكشي در بين پرستاران

درتاج ادامه داد: عالوه بر اين در ايران، يافته هاي تحقيق 
»آريان پور« در بين ۲۴۷ پرستار شهر مالير، قبل از شيوع 
كوويد ۱۹ نشان داد، ميزان افسردگي خفيف تا متوسط 
در پرستاران ۱۷.۸۳ درصد بوده است كه با مقايسه ميزان 
شيوع افس��ردگي، اضطراب و افكار خودكشي بر اساِس 
پژوهش هاي قبل��ي و جديد مي توان گف��ت كه ميزان 
ش��يوع اين مش��كالت در دوره كوويد ۱۹ در پرستاران 
ايراني افزايش يافته است. بنابراين مي توان علت آن را به 
استرس هاي ناشي از ويروس كرونا نسبت داد. پرستاران 
در دوره كوويد ۱۹ بيش��تر از قبل با مرگ و مير بيماران 
و حتي پرسنل بيمارستاني روبه رو هستند و اين مساله 
مي تواند ميزان افسردگي و افكار خودكش��ي را در آنان 
 بيشتر كند؛ زيرا عالئم استرس مرتبط با حوادث استرس زا،

 با افس��ردگي و افكار خودكشي ارتباط مستقيم دارد. به 
گفته اين روانش��ناس، يافته هاي گذشته در ماه ژوئن 
۲۰۲۰ از »سان و همكاران« در دانشكده پرستاري شهر 
»لويانگ« چين در رابطه با افكار خودكش��ي در ميان 
پرستاران در دوره كوويد ۱۹، ميزان اين افكار را در حدود 
۲ درصد گزارش كرده است كه در مقايسه با پژوهش هاي 

قبِل از شيوع كوويد ۱۹، افزايش داشته است.

     پرستاران مجرد 
بيشتر در معرض افكار خودكشي هستند

عضو ش��وراي مركزي س��ازمان نظام روانشناس��ي و 
مشاوره كشور همچنين اين را هم گفت كه مولفه هاي 

جمعيت شناختي نظير جنسيت، تحصيالت، وضعيت 
تأهل، بخش فعاليت شغلي و... مي تواند در ميزان اين 
آسيب  پذيري پرستاران نقش مهمي ايفا كنند. او تصريح 
كرد: نتايج پژوهش هايي كه تاكنون در اين زمينه انجام 
شده نشان داده، پرستاران زن بيشتر از مردان اضطراب 
و افسردگي داشتند، ولي افكار خودكشي بين دو جنس 
تفاوت معني  داري نداشته است. در تبيين ميزان باالي 
اضطراب و افسردگي در پرستاران زن مي نوان گفت كه 
اين تفاوت ممكن اس��ت ناشي از آسيب پذيري بيشتر 
زنان نس��بت به مردان از لحاظ روانشناختي در مقابل 
استرس باش��د. بنابراين ميزان اضطراِب بيشتري را در 
دوران كرونا تجربه مي  كنند. درتاج ادامه داد: همچنين 
يافته ها نشان مي دهد به احتمال زياد زنان بيشتر از مردان 
نسبت به استرس ناشي از كوويد ۱۹ عالئم افسردگي را 
نشان مي دهند. از سوي ديگر پرستاران داراي مدرك 
كارشناسي در مقايسه با پرستاران داراي مدرك ارشد 
و باالتر افسردگي و افكار خودكشي بيشتري داشته اند 
كه حاكي از ارتباط بين وضعيت تحصيلي پرس��تاران 
با افسردگي آنان است. شايد اين نتيجه به دليل ميزان 
درآمد و حقوق بيشتر پرس��تاران داراي مدرك باالتر 
باشد. عالوه بر اين، به احتمال زياد سطح اطالعات باالتر 
به افراد امكان تجزيه و تحليل مناسب موقعيت استرس زا 

را مي دهد و همين امر در كاهش ميزان افسردگي و افكار 
خودكشي در آنان نقش دارد. به گفته او اضطراب و افكار 
خودكشي پرستاران مجرد بيشتر از پرستاران متأهل 
بوده است و در نهايت يافته  ها نشان داد ميانگين اضطراب 
پرستاران بخش اورژانس و بخش CCU وICU بيشتر 
از گروه فوريت هاي پزشكي بوده است. در پژوهش هاي 
قبلي نيز نشان داده شده اس��ت، پرستاران بخش هاي

CCU، ICU و اورژانس، اس��ترس شغلي بيشتري را 
تجربه مي  كنند و ميزان شيوع اختالالت رواني در آنان 
بيشتر از پرستاران ساير بخش ها است. با توجه به دوره 
كوويد ۱۹ و سروكار داشتن بيشتر پرستاران بخش هاي 
CCU،ICU  و اورژانس ب��ا بيماران كوويد ۱۹ به طور 
مستقيم، نسبت به پرستاران بخش هاي ديگر، ميزان 

شيوع باالي اضطراب در آنان قابل توجيه است.

      داليل افزايش خطر خودكشي 
كادر درمان نسبت به مشاغل ديگر 

درتاج ب��ا بيان اينك��ه كادر درم��ان مي دانند كه در 
معرض خطر باالي انتقال ويروس به ديگران هستند 
و ممكن است آن را به عزيزان خود نيز منتقل كنند، 
تصريح كرد: استرس رواني احتمال سرايت به دليل 
ناكافي بودن وسايل حفاظتي شخصي، براي اين افراد 

بدون شك بسيار شديد و پيچيده است، بنابراين آنها 
را در موقعيت هاي آس��يب پذيري باال قرار مي  دهد. 
عالوه بر اين؛ س��اعت ها كار م��داوم، طوالني و بدون 
محدوديت، تماس مستقيم با بيماران مبتال به كرونا، 
نظاره گر بودن مرگ و مير بيماران و همكاران بيش 
از حد معمول در مدت زم��ان كوتاه، غير قابل پيش 
 بيني بودن اوضاع و عدم اطمينان از زمان كنترل اين 
بيم��اري، انزواي اجتماعي و ...هم��ه و همه، در كنار 
هم، تأثير منفي بر سالمت رواِن كادر درمان دارد كه 
حمايت جدي و اقدام فوري مي طلبد. رييس انجمن 
روانشناسي تربيتي ايران افزود: بار ناشي از اين عوامل 
منجر به پيامدهاي ويرانگِر بسيار فراتر از آمار مربوط 
به بيماري خواهد ش��د چون ممكن است در نهايت 
منجر به افزايش افسردگي و خودكشي در اين افراد 
ش��ود. تحقيقات اوليه در مورد اثرات فيزيولوژيكي 
نامطلوب كرونا بر كاركنان مراقبت هاي بهداشتي، 
غربالگ��ري منظم س��المت روان را ب��راي ارزيابي 
اس��ترس، افس��ردگي، اضطراب و افكار خودكشي 
توصيه مي كند. بس��يار مهم است كه كساني كه در 
خط مق��دم كار مي  كنند نه تنها از منابع س��المت 
رواني برخوردار باشند، بلكه در جست وجوي عالئم 

هشدار دهنده در همكاران خود نيز هوشيار باشند.

گزارش

افزايش آمار خودكشي در بين پرستاران 

رسيدن به نقطه پايان خود خواسته

رويداد

متخصص و عض��و انجمن زنان و ماماي��ي ايران بهترين 
زمان براي واكسيناسيون مادران باردار را هفته دوازدهم 
بارداري دانست. س��وزان پيروان گفت: سطح آنتي بادي 
خون نوزادي كه از مادر واكسينه شده متولد مي شود باال 
و از ابتال به بيماري در امان است. او با تاكيد بر اينكه شدت 
درگيري بيماري كرونا در افرادي كه به نحوي سيس��تم 
ايمني آنان ضعيف عمل مي كند بيشتر است، خاطرنشان 
ك��رد: در مورد زنان باردار هم اين موضوع صادق اس��ت و 
احتمال ابتال و شديدتر ش��دن بيماري و بستري شدن 
آنان نس��بت به بقيه افراد عادي بيشتر است زيرا بارداري 
باعث ضعيف شدن سيستم ايمني مي شود. در حقيقت 
زنان باردار بيشتر در ريسك ابتال قرار دارند. پيروان افزود: 
ضمن اينكه ابتالي مادران باردار به كرونا عوارضي هم براي 
بارداري آنان به وجود مي آورد تا آنجا كه ممكن است منجر 
به زايمان زودرس شود. به همين علت به آنان شديدا توصيه 
مي شود كه عليه كوويد ۱۹ واكسينه شوند. عضو انجمن 
زنان و مامايي ايران تاكيد كرد: واكسيناسيون همانطور كه 
از تعداد بستري شدن افراد عادي مي كاهد در مورد زنان 
باردار هم عالوه بركاهش احتمال بستري شدن، احتمال 
درگيري شديد و استفاده از ونتيالتور و دستگاه هاي تنفس 

مصنوعي در مادر باردار را به شدت كاهش مي دهد. 

     تزريق واكسن كرونا به مادر باردار
 از چند هفتگي توصيه مي شود؟

متخصص زنان و مامايي با يادآوري اينكه عمده نگراني 
مراجعه كنندگان به ما ايمن بودن يا نبودن واكسن است، 
توضيح داد: معموال مادر باردار از ما مي پرسد كه واكسن 
زدن براي جنين مش��كلي به وجود مي آورد يا خير كه 

بايد به آنان گفت مش��اهدات باليني و علمي در مورد 
انواع مختلف واكسني كه مورد تاييد سازمان جهاني 
بهداشت قرار گرفته تاكنون هيچ نوع عوارضي بر روي 
مادر باردار و جنين نشان نداده اس��ت.  او يادآور شد: 
البته اين واكس��ن همانند هر واكسن ديگري ممكن 
اس��ت در محل تزريق، تورم ي��ا درد ايجاد كند يا گاه 
تب بياورد اما هيچ ضرر يا مشكلي براي مادران باردار 
ندارد و تزريق آن به شدت توصيه مي شود. پيروان در 
مورد زمان واكسيناسيون مادر باردار اظهار داشت: بنا 
به توصيه وزارت بهداش��ت، مادران باردار مي توانند از 
هفته دوازدهم بارداري به بعد نسبت به واكسيناسيون 
اقدام كنند اما در حال حاضر كه واكسن به وفور نيست 
مادران باردار از هفته ۲۸ بارداري يعني در اواخر بارداري 
حتما بايد واكسن بزنند اما به طور كلي با فراوان شدن 
واكسن، از هفته دوازده به بعد مي توانند واكسن بزنند.

     مادران باردار
 چه نوع واكسني تزريق كنند؟

عضو انجمن زنان و مامايي ايران در پاسخ به اينكه چه نوع 
واكسني براي مادر باردار بهينه است، گفت: واكسني كه 
به مادر باردار پيشنهاد مي كنيم واكسن سينوفارم است 
زيرا عالوه بر اينكه نسبت به واكسن هاي ديگر تعداد آن 
بيشتر است بلكه از ويروس غيرفعال توليد شده است. البته 
واكسن آسترازنكا هم مناسب است فقط اينكه تزريق اين 
واكسن تب و عالئم بيشتري دارد و مادران باردار بايد اين 
موارد را مدنظر داشته باشند. پيروان تاكيد كرد: واكسن ها 
به هيچ عنوان بيماري زايي ندارند و اين ذهنيت و شايعه 
به وجود آمده كه فالني واكسن زده بيمارتر شده صحت 

ن��دارد. فقط افراد بايد بدانند ك��ه وقتي براي تزريق 
واكس��ن مراجعه مي كند بايد به لحاظ سالمتي در 
حالت خوبي باشد به اين معنا كه اگر احساس تب يا 
حالت سرماخوردگي دارند ممكن است كرونا باشند و 
نبايد به سراغ واكسيناسيون بروند. او يادآور شد: مادر 
باردار هم اگر در هفت��ه دوازدهم بارداري قرار دارد و 

هيچ عالمتي ندارد مي تواند واكسن بزند.

   آيا آنتي بادي يا پادتن مادر باردار
 به جنين منتقل مي شود؟

متخصص زنان و مامايي با اشاره به اينكه يكي از خوبي هاي 
واكسيناس��يون اين اس��ت كه وقتي نوزاد از مادري كه 
واكسينه ش��ده و آنتي بادي دارد به دنيا مي آيد تا مدتي 
آنتي بادي در بدن او وجود دارد، تصريح كرد: اين نوزاد با 
حالتي به دنيا مي آيد كه تا چند وقت سطح آنتي بادي در 
خون او باال است و از ابتال به بيماري در امان است. او تاكيد 
كرد: پس مادر باردار با واكسيناسيون سالمتي خود و نوزاد 
خود را تضمين مي كند پس مادر باردار بجاي نگران بودن 
از عوارض واكسن، بايد نگران خود بيماري كرونا باشد زيرا 
كساني كه واكسن نزده و به اين بيماري مبتال مي شوند 
دچار بيماري شديدتر و درگيري زياد ريه يا بستري شدن 
در بيمارستان مي شوند. پيروان به تمامي مادران باردار 
توصيه كرد: اگر در اولويت واكسيناسيون قرار گرفته ايد 
در حق خود و فرزند خود كه قرار است به عنوان نوزادي 
سالم در خانواده سالم رشد كند كم كاري نكنيد. ضمن 
اينكه فراموش نكنيد عاليم بيماري كرونا در زنان باردار 
همانند افراد عادي شامل بدن درد و خستگي و گرفتاري 
دستگاه تنفسي فوقاني يعني بيني تا درگيري ريه است.

زنان از هفته دوازدهم بارداري واكسن كرونا بزنند
رويخطخبر

ورود دومين محموله سنگين واكسن كرونا به كشور 
نوزدهمين محموله واكس��ن كرونا تهيه شده از 
س��وي جمعيت هالل احمر حاوي ۵ ميليون ُدز 
واكس��ن، هجدهم ش��هريورماه در فرودگاه امام 
خميني )ره( ب��ه وزارت بهداش��ت تحويل داده 
ش��د. رييس جمعيت هالل احمر از ورود دومين 
محموله سنگيِن واكسن كرونا تهيه شده توسط 
هالل احمر خبر داد و گفت: با ورود يك محموله 
۵ ميليون ُدزي ديگر به اي��ران، به طور كلي اين 
جمعيت از ارديبهشت ماه تاكنون ۳۰ ميليون و 
۳۹۰ هزار ُدز واكس��ن به كشور وارد كرده است. 
دكتر كريم همتي با اعالم اينكه در اين هفته دو 
محموله سنگين واكسن توس��ط هالل احمر به 
كشور رسيده، بيان كرد: از ۲۰ ميليون ُدز واكسني 
كه قرار بود در ش��هريور ماه توس��ط هالل احمر 
وارد كش��ور ش��ود تاكنون نيم��ي از آن تحويل 
وزارت بهداش��ت شده اس��ت. بنابر اعالم روابط 
عمومي جمعيت هالل احمر، او با اش��اره به نوع 
واكسن هاي وارداتي هالل احمر گفت: فعال تنها 
واكس��ني كه هالل احمر از طريق صليب س��رخ 
چين به ايران وارد كرده اس��ت از نوع سينوفارم 
ب��وده، ام��ا برنامه ري��زي كرده اي��م ت��ا بتوانيم 
واكس��ن هاي تك ُدز را هم از اروپ��ا وارد كنيم. 
رييس جمعي��ت هالل احمر از پيگيري معاونت 

امور بين الملل و حقوق بشردوستانه اين جمعيت 
براي تامين واكسن از س��اير منابع توليد كننده 
همچ��ون اروپا نيز خبر داد و گف��ت: بنابر تاكيد 
مقام معظ��م رهبري و رييس جمه��وري، هيچ 
ممنوعيتي براي واردات واكسن از منابع معتبر 
وجود ندارد و در صورت نهايي شدن قراردادهاي 
خريد و دريافت واكس��ن، اين اق��دام با حمايت 
دولت و مجوز وزارت بهداش��ت انج��ام خواهد 
شد. دكتر همتي در پايان خاطرنشان كرد: بنابر 
تاكيد ويژه رييس جمهوري درخصوص تسريع 
در واردات واكسن، هالل احمر مي تواند براساس 
جاي��گاه خود در فدراس��يون بين المللي صليب 
سرخ و هالل احمر، روند آغاز شده براي واردات 
واكسن را تا واكسيناسيون كامل جامعه و خروج 

كشور از بحران كرونا ادامه دهد.

تاثير منفي گرما و كم بارشي پاييز بر كيفيت هواي تهران
در پ��ي پيش بيني پاييز گرم و كم بارش در س��ال 
جاري اين وضعي��ت آب و هواي��ي مي تواند تاثير 
منفي بر كيفيت هواي پايتخت نسبت به سال هاي 
قبل بگ��ذارد. مديرعامل ش��ركت كنترل كيفيت 
هواي تهران با بيان اين مطلب گفت: بايد بررسي 
كنيم ك��ه دماي ه��وا در پاييز چه ق��در گرم تر از 
س��ال هاي گذشته است؟ اگر مش��ابه دماي تير و 
مرداد باشد يعني دما باال باشد امكان دارد آالينده 
ازن در مهرم��اه ني��ز توليد ش��ود؛ اتفاقي كه قبال 
نيفتاده اس��ت چون ازن آالينده اي اس��ت كه در 
پي تابش مس��تقيم نور خورش��يد توليد مي شود 
و معم��وال در پايي��ز كه تابش ش��ديد خورش��يد 
نداش��تيم، ازن توليد نمي ش��د يا ميزان آن بسيار 
كم بود. حسين ش��هيدزاده با اشاره به پيش بيني 
گرماي نس��بي هوا و كاهش بارش در پاييز گفت: 
در اين ش��رايط جوي با توجه به افزايش نس��بي 
سرعت بادهايي كه معموال در اين فصل مي وزد بايد 
انتظار خيزش گرد و خاك و افزايش غلظت ذرات 
معلق درش��ت تر را در تهران داشته باشيم چراكه 
گرم��ا در كنار عدم بارش مي توان��د باعث افزايش 
آالين��ده ذرات معلق ش��ود.  مديرعامل ش��ركت 
كنترل كيفيت هواي تهران اضافه كرد: اگر دماي 
هوا در پاييز به قدري باال باشد كه نياز به استفاده از 
دستگاه هاي خنك كننده مثل كولر احساس شود، 

انرژي بيشتري در خانه ها مصرف مي شود و چون 
اين انرژي معموال از منابع فس��يلي در نيروگاه ها 
تامين مي ش��ود، آالينده هاي زيادي همچنان در 
نيروگاه ها توليد مي شود كه مي تواند وارد شهر شود 
و غلظت آالينده هاي پايتخت را باالتر ببرد. او تاكيد 
كرد: در مجموع افزايش دماي هوا در پاييز مي تواند 
تاثير منف��ي بر كيفيت هواي پايتخت نس��بت به 
س��ال هاي قبل بگذارد. مديرعامل شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران با اش��اره به رابطه دماي هوا با 
اليه اختالط و ميزان غلظ��ت آالينده ها در هواي 
پايتخت گفت: وقتي هوا گرم تر باش��د ارتفاع اليه 
اختالط يعني ارتفاعي كه آلودگي در آن پراكنده 
مي ش��ود و غلظت آن كمتر مي شود، بيشتر است. 
در اين شرايط آالينده ها در فضاي بيشتري توزيع 
مي شوند و غلظت آلودگي كاهش مي يابد پس اين 

پارامتر به كيفيت هوا كمك مي كند.
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